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S O C I A  VIVO ©

La andaluzia matira kulturo kaj nuntempa 
Maroko.

Pedro Garcia, Ceuta.

Kiu eslas leginta la historion pri araba kulturo kaj sam

tempe vidinta Ia mirindajojn ekzistantajn en Andaluzio, kiuj 

atestas pri gia vera arto, tiu povas pripensi kaj revi tra la pas

intaj jarcentoj. Tiam vivis kalifoj kaj princoj lokintaj en tiel 

belegaj palacoj kiel la Alhambra en Granada kaj la Giralda en

Malta-Insulo.
D-ro Gustavo Busuttil, Sliema.

La Sankta Insulo de Ia Antikvuloj.

Malto — la antaŭhistoria .Sankta Insulo" de la Mediteraneo: 

la maro de civilizacio kaj de la tuta historio"; la „Ora Pomo" 

dum la militado de la potencoj de la antikvaj kaj modernaj

SeviJla, kune kun la Moskeo de Cordoba tri arkitekturaj trezoroj f p®koJ; I* haveno de la maristoj, baraktantaj kontrau la ventego; 

tre Satataj kaj «fte vizititaj de f la n d a j  turistoj. a lasta . ° f c,° dc la KavahroĴ dc Sankta Johano; la centro de

Kia rava aspekto estas vidi Ia Moskeon de Cordoba dum I"  _ d® NaP0Jf° n0 P " 1« monda superregado; la unua Sip

ora vaj religiaj festoj! Kiajn fojajn printempajn vesperojn pasigis 

la sultanoj kaj princoj ĉe siaj haremoj, apud gardenoj en kiuj

ira stacio de la Brita Imperio kaj la radcentro de la aera 

komercado de la estonteco. — Malto estas sendube unu el la

floris orangarboj kaj rozoj disportante al geamantoj siajn deli- p,ej in,eresĵĴ iokoĴ dc *’ mondo. .M alta posedas grandajn

katajn partumojn ? memoraĵojn*, diris la Princo de VVales antaŭ ne longe, duni

Multaj Mohamedoj naskigis er. Malaga kaj aliaj andaluziaj j  h i s t o r i a  o k a z o - U  estis sendube prava.

urboj inter kiuj estis bonaj poetoj, sed bedaurinde preskau ĉiuj 

iliaj verkoj perdigis.

Pratempe ia Maltaj insuloj estis kunigitaj kun unu el la 

terpontoj, unu ig ita j Europon kun Afriko. En tiuj epokoj la

Kiam la Iamaj geregoj, nomitaj la Katolikaj, forpelis la hipopotamoj nagadis en la riveroj, kiui preteriradis Ia flankojn 

maurojn el Andaluzio, la 2. Januaro 1492, en urbo Santa F£ oni i dc â montoj, nun subakvigataj; la elefantoj ĉirkauvagadis Ia 

subskribis la kapitulacion de Granada, en kiu hazarde Kristoforo boskojn, Ĉe ia valoj; la ursoj ĉasadis la cervojn; kolosaj cignoj 

Kolombo ĉeestis, ĉar li sekvis la Reginon, kiu lin devis helpi ^aj aliaj akvologantaj birdoj vivadis sur la lagoj, kie grandegaj 

kaj ebligi la entreprenon por la malkaŝigo de Ameriko. testudoj svarmadis.

La lasta monarko Mohamet Boabdil laulegende estas plor- Poste kataklismo okazis; pinto post pinto malaperis sub la 

inta, kiam li donis al la Grafo Tendilla la .flosilojn dc la urbo ondoj; terdisfalo sekvis terdisfalon kaj la grandaj bestoj trovigis 

Gramula kaj la sigelringon, per kiu li regis la urbon. Li esprimis en ĉirkaŭajoj maltaŭgaj por ilia disvolvigo. Ili malkreskadis 

la deziron, ke oni daurigi! regante gin per la sama ringo. Kaj j  kaj poste malaperis. La nun estingiginta pigmea elefanto farigis 

poste li ploris! Eĉ lia patrino diris al Ii; .Nun ci ploras indigeno de Malta-Insulo.

Ankaŭ la homo trovigis frutempe sur ĉi tiuj insuloj. Ne 

kalkulante la altvaloran, sed iome konfuzan evidentecon de siaj 

fruaj migradoj, liveritaj per la vojsulkoj, trairantaj la insulon en 

ĉiuj direktoj, la ekzistado en Malta-Insulo de Neandertalo, unu

kiel virino pri tio, kion ci ne sciis defendi kiel viro".

Estas vere, ke la mauroj alportis al Hispanio artojn kaj 

industrion. Ili estus ankoraŭ florintaj, se la konstantaj militoj 

kiuj okazis dum ok jarcentoj ne estus malhelpintaj ilian evoluon.

Krom la bataloj kun la kristanoj ili havis oftajn militojn | el la plej fruaj homaj tipoj, estas difinite konfirmita, 

inter si mem. Ekzemple la almorabidoj kontrau la almohadoj.

En la XV» jarcento multaj maŭroj restis en Andaluzio, kiuj 

alprenis* kristanismon. Boabdil mem havis permeson dc la rego 

Ferdinando la Sankta por logi kun sia gento ĉe la A lpuĥaroj1) 

sed li iom poste foriris al Afriko, kie li mortis blinda.

T emploj Mirindajoj de I’ Mondo.

Dum longa tempo la homo devis esti loginta la kavernojn; 

sed en la malfrua ŝtona Epoko Ii lernis konstrui tre belajn

Dum multaj jaroj forte sopiris Ia maaroj pri la lasitaj templojn por siaj prauloj kaj por siaj Dioj. La neolitaj temploj

trezoroj en Andaluzio, esperante povi iam ilin repreni. Aliaj en Malta-Insulo staras inter ja mirindajoj de I’ mondo. Ili ne

restis kun siaj proprajoj en la lando raskrucigante kun hispanoj, havas similulon ie. Ili estas tiom belaj kaj imponantaj, tiel

Ankau la lingvoj iom miksigis, kaj laŭ Cervantes en sia fama Kranda estas ilia nombro —  sen ia proporcio rilate al la vasteco

verko Don Kiĥoto, preskau ĉiuj vortoj hispanaj komencantaj dc *a insulo — kaj tiel rimarkinda estas iliaj arĥitekturaĵo, de-

per silabo al estas arabaj. Krom ĉi tio ekzistas nomoj de vilagoj, scgnajo, pentrajo kaj skulptajo, ke la scienculoj konkludis, ke

riveroj, ktp. kun arabaj nomoj. Ekz. Goadalkioir-Rivero granda. Malta-Insulo estas por la Mediteranea popolo ia speco da

Goad-AbMedina-R tvero de la urbo. Sankta Insulo, kie la maristo, baraktinte la ventegon oferis al

Oni vidas, kela maŭra kulturo disfalis sendube pro la militoj, am'^a diaĵo, ĉu dankesprime, ĉu profite gin petinte pri favoraj 

kaj ekzistas nuntempe gentoj en Nord-Afriko, kies devenon ili j  v®ntoj au pri kvieta maro.

mem ne scias. Religie ili sin konsideras kiel idoj de la sankta ^ a difinita historio de Malta-Insulo komencas je la jaro

profeto Mohameto kaj iliaj prapatroj estis la forpelitoj el Andaluzio. a- ^r. La fenicianoj estis tiame en la apogeo de sia potenco

lli logas en .kabiloj*2), parolas arabajn dialektojn kaj fuse kfĴ Prospero; liaj ŝipoj traveturadis la Mediteraneon en ĉiuj

ia hispanan lingvon, estas tre militemaj kaj de la plej frua ago chre^ !oi- Malta-Insulo kompreneble farigis fenicia kaj kiam

la knaboj komencas uzi pafilon, ĉ iu  patro instruas sian filon 1 inicio disfalis kaj Kartago aperis, Malta-Insulo estis trans-

per specialaj taktikoj tre originalaj. Ekzemple patro metas donala al la Ĵuna ŝtato.

mangaan je kelka distanco, donas pafilon al filo kaj li devas Dum la dua punika militado Romo igis posedanto de la

pali; se li maltrafas li ricevas batojn. Ĝis kiam ii trafos, la 'nsu,°  M  donis al ĝi periodon de granda prospero, kiel evidente

knabo devas esti punita kaj li ne ricevas manĝajon, se li havas ,nonlras la lukse belaj Romaj temploj — malbonŝance ĝi estis

malbonan celpovon. A lia ofta leciono estas: Lia patro sin kaŝas aH°g«J° por la dezirego de la Roma oficiraro — la grandaj 

kaj surprizas la knabon; se ĉi tiu forkuras, kredante, ke versajne tealroi' la vilaoj kaj banejoj.

En la jaro 58 de la kristana epoko okazis en Malta-Insulovenis rabisto, Ij estos punata pro sia malkurageco.

1) Lau-etimologi?r Undo de fortaj militistoj.
2) Vila Jaroj.

ia fama ŝippereo dc Sankta Paulo, kiu konvertis ia insulon al 

kristanismo.
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Pos» ia deia lo de la Roma imperio ia insulo submetigis je 

ia diversaj Statoj de Sud-Europo, ĝis la fino de la oka jarcento, 

kiam gi estis ekokupita de la araboj.

En la jaro 109 — dudek kvar jaroj post kiam Vilhelmo I 

ekokupaciis Anglion — Rogero Ia Normano velveturis el Sicilio 

al Malta-lnsulo kaj li aneksis ia insulon al sia bienaro.

La insulo farigis nura aldonajo de Sicilio, kaj kvankam 

trovigas multaj postsignoj de kulturo dum ia Mezaepoko, tamen 

okazis pii ol unu fojon, ke Malta-lnsulo estis koncesiita de ia 

suverenoj de Aragono al ia kreditoro por lin ebligi esti pagota 

je sia Sui do, altrudite impostojn en Malta-lnsulo kaj en la apuda 

insulo Gozo. La Maltanoj, tamen, kies patriotismo estis ne- 

Kompareble lorta, elaĉetis sian patrolandon el la glutejo de Ja 

rabemaj uzurpantoj; ili trudprenis promeson de la reĝo, ke ilia 

patrolando ne estu pli suferonta tlan malrespektajon; kaj kiam 

la Mauroj ekipigis 18.000 virojn, kiuj atakis Maltan-lnsulon dum t  

1429, ili trovis ke la insulanoj ilin kontraubatali*. Estas vere ke 

dum ĉi tiu periodo estis la braveco de la Maltanoj, de ambau j
seksoj kaj de Ĉiu ago. kiu savis la sudajn marbordojn de Europo 
de la korsaroj. '

• I  ̂  t . *  »  I  •  ‘ A r  a  • •  r f  ' (• . w  '  *  V e  ^  f v  - 4  —  }

La Kavaliroj.

Dum la deksesa centjaro la Mediteraneo estis la scenejo 

de bataladoj inter la kruco kaj la duonluno.

La ĉefaj defendantoj dc la kruco estis la. Kavaliroj dc 

Sankta johano, kiuj de sia sidejo en Rodo kvazali dorno enigis

en la karnon de I’ sultano. Solimano decidis forpeli ia kavalirojn 

el Rodo, kaj post ripetitaj atakoj li sukcesis, en la jaro 1522 

ilin elpeli post ia plej heroa, kontraŭstara batalo.

La kavaliroj restis senhejmaj: ili vagis de unu kristana 

kortego al alia kaj ilia Granda Majstro estis devigita sin turni 

al Henriko VIII. en Anglio. Fine, dum 1530, pere de la Papo 

la Imperiestro Karlo V. donis Maitan Insulon al la ordeno j 

Tuj kiam la kavaliroj estis establantaj sur ia Insulo la kolerego i 

de I’ Sultano sin turnis al Malta-lnsulo kaj li tuj ekpreparis 

multnombran m il i t a r o n , kun celo posedi la deziritan insulon.

La posta historio.

Kiam Napoleono en Junio 1798 ŝipiradis al Egipto, ii kaptis 

j Mailan Insulon kaj forpelis la ordenon. Lasinte garnizonon 

de okmil militistoj li fruiris Orienton; sed Ia Maltanoj ne toleris 
la dependecon.

■  *. *  i 1 • v  i » . t ̂  — . »  • « •

Liaj metodoj estis plenumitaj de la Generalo Vaubois la 

ĉef-komandanto, kiun ii estis lasinta sur la insulo; kaj kiam 

Nelson triumfe revenadis el ia Batalo de I’ Nilo, la Maltanoj 

estis jam ribeligintaj kontraa la francoj. Ili demandis helpon al 

la Brita Admiralo kiu ne rifuzis ĝin.

Anglio, kiu de ia tempoj de Recino Anna estis pripensinta pri 

Malta-lnsulo kiel idealan ejon por sia Mediteranea «iparo decidis 

partopreni la sorton de la Maltanoj; kaj kiam la Francoj estis 

eventuale devigitaj kapitulacii, la insulo metigis sub la protektadon 

de la Brita Krono. Por Malta-lnsulo Anglio spite batalminacis 

Napoleonon. Rifuzinte Ĉiun konsideron rilate la pacon Anglio 

ne hezitis akcepti la bata lvokon  de Napoleono; ..Maltan 

insulon au militon" kaj la interkonsento de Paris, konfirmante 

la cedon jam faritan per ia „Amo de I' Maltanoj44, deklaris ke 

„la insulo de Malto kaj giaj dependejoj apartenas plenrajte kaj 

suverene al Lia Brita MoSlo".

Dum la tempo de la interkonsento Anglio estis jam plene 

utiliginta Maltan Insulon kaj la historio de ia Brita potenco en 

la Mediteraneo je la komenco de ia XIX-a jarcento estis ne

disigeble kunligita kun Malta-lnsulo.

Anglio konstruigis unukiasan dokon, koncentris sian tiparon 

en la vastegaj havenoj de la insulo kaj faris el gi bonegan 

apogejon de sia komerco.

La graveco de Malta-lnsulo estis pligrandigita dum ia 

Granda Milito.

Post ia milito Malta-lnsulo ricevis Ia memregecon, Self- 

Government, konsistanta el Senato kaj Leĝdona kunvenantaro.

Kiamaniere la javano edzigas?

Malta-lnsulo, ŝildo de Kristanismo.

La sieĝo de Malta dum 1565, persiste subtenita per helpo 

de premegantaj bandaĉoj turkaj, sub iliaj p a le s tro j; gia heron 

defendado pere de la enlanduloj, komanditaj de la ordena! 

kavaliroj estas unu el la plej brilaj kaj gloraj pagoj en la 

memorejoj de I’ kristanismo. Tiom plensignifa estis la venko dc 

la kruco sur la duonluno, kaj tiom da graveco gi havis por 

tuta Europo, ke la regino Elizabeto mem ordonis specialajn 

propetpregojn por la siegituloj; kaj pli malfrue Ŝi ordonis Di- 

dankadajn pregojn por la glora venko!

Unu jaron poste oni almetis la fundamentan Stonon dc 

V a Hetta — de tiu urbo konstruigita kiel nekaptebla remparo 

kontraa la turkoj -  kiun Scott, Walter komparis kun songo 

kiun Disradi nomis „Urbo de Palacoj44 kaj kiun Nelson kaj 

Napoleono deklaris J a  plej granda fortikaĵo en Europo4*.

Dum ducent jaroj kaj duono Malta-lnsulo restis la ejo de 

kavalirismo. La okuloj de Ia Europaj suverenoj estis liksitaj je 

Malta-lnsulo, ne nur pro tio, ke iliaj idoj apartenis al la ordeno, I 

sed ankau pro tio, ke gi estis ia centro de pompo sen ia kom

paro en aliaj partoj de I’ mondo.

Ciu ŝtono en Valleta entenas historion, kaj giaj arĥivoj

atestas pri la rilatoj de Lia Princa Moŝto, la Granda Majstro

en eta Malta-lnsulo kun la Imperiestroj kaj Regoj de ia grandaj 
Statoj de Europo.

H. Wtrjosaksono, Klaten, Javo.

| Javana knabo edzigemas, kiam li jam havas almenaa 20 jarojn 

| Li edzigas, kiam liaj gepatroj jam deziras tion. Kompreneble, li 

ne serĉas fraulinon mem kiel sian edzinon, sed liaj gepatroj devas 

serĉi Sin por li. Kiamaniere iii serĉas? Ili pensas pri siaj amikoj 

aŭ konatoj au najbaroj au pri iu, pri kiu ili jam scias, ke eble ii 

havas fraalinon. Se jes, ili tiam pripensas, ĉu tiu fraulino eslas 

inda kiel edzino de ilia infano. Se jes, tiam ili deputas iun, por 

demandi al la gepatroj de tiu fraŭlino, Ĉu eble al ilia infanino 

estus permesate farigi ia edzino de ilia infano.

Por ke ia gelegantoj bone komprenu la karakteron de ge- 

javanoj, mi skribos kiel jene:

P a r o l a d o  p r i  e d z i g o .

Hardjo: «Amiko, sidigu antau min, mi petas!44

Nojo: «Jes, sinjoro! —  Nu, sinjoro, vi deputis min por viziti 

vian amikon S-ron Tjokro, kion mi jam faris. Tie mi parol

adis pri io, poste mi diris al Ii, Ĉu estus permesate, ke lia 

infanino estu edzinigata de via infano. Kompreneble mi ne 

diris, ke mi estas via deputito, sed ke mi deziras tion. Tiam

li diris, ke estus permesate, ke lia infanino estu edzinigata 

de via infano. Se la afero estas tiel klara — nature mi klare 

diris, do ne mensogis — ke mi vizitas lin vere kiel via de

putito. Poste fi diris, ke ankaŭ estus permesate, sed, por 

ke oni ne malkontentigu, plibone oni devas sciigi la geknabojn.41



40 (4) *  E S P E R A N T O  * N° 3

Mardjo: .Tio estas plibona. — Panjo!*

Lia edzino: .K io  M iai, paĉjo?!'

Mardjo: .Iru  tien, en momento!-

Lia edzino: .Kion vi faros, ke vi vokis min?*

Mardjo: .M i diros al vi, tiun amikon Nojo mi jam deputis por 

viziti S-ron Tjokro, kaj nun li sukcesis, kompreneble al ilia 

infanino estos permesate farigi fiancino de nia infano.-

Hardo: .Panjo, kiel vi trovas la knabinon?"

Lia edzino: .Se mi bone pensas, vere ŝi estas bela knabino!*

H ardja; .M i tamen pensas kiel vi, ke ŝi vere estas belega knab

ino. Nu do, se vi jam ŝatas Sin, mi volas fari leteron por 

demandi ŝin.“

Lia edzino: .jes, mi ankau ŝatas, ke vi faros tion! Sed, ĉu ni 

ne devas demandi al nia infano, Ĉu eble li jam amas Sin.*

Lia edzino: .C u  ankaŭ amiko Noio jam paroladis pri lio pli klare?* I Hnrdjo: .P li bone ni faros tion, sed lia vizago jam konsentis.

Mardjo: .Jes, sed nun ni devas vespere 

fari viziton tie. Mi kun vi kaj kelkaj 

el niaj gefamilianoj devas fari viziton 

tie, por ke nia knabo konatigu al la 

knabino; tial li devas kuniri.*

Lia edzino: .D o  mi devas unue sciigi al 

niaj gefamilianoj, ĉu ili povus kunviziti 

al S-ro Tjokro.*

Hardjo: .Bone! Kiam vi povas fari tion?*

Lia edzino: „Se eble je mardo de la sepa 

ni faru tion, ĉar ia luno tiam jam 

estos alta."

hiardjo: .Tion mi ankaŭ konsentos. — Nu, 

amiko Nojo, mia edzino povas tie fari 

viziton je la mardo de la sepa, mi es

peras, ke vi diru tion al S-ro Tjokro.*

Mojo: .Jes, bone, sinjoro!” — (Tiam Nojo 

iras al S-ro Tjokro por paroladi pri 

la estonta vizitado). Se la promesa 

tago estas veninta, vere Hardjo kun 

siaj gefamilianoj venas. Nojo ankaŭk 

uniras.

Tjokro: „Nu, mia frato, trairu kaj sidigu, 

mi petas!* (La gastoj sidas en la 

antaŭdomo.)

Hardjo: .Jes!"

Tjokro: .Cu vi nur iris el ia hejmo?* (Oni 

diras tion nur proforme.)

Hardjo: .Jes!" .

S-ino Tjokro: .Nu, mia fratino, trairu kaj sidigu, mi petasi* (La 

gastinoj sidas en la malantada domo.)

S-ino Hardjo: «Jes!*

S-ino Tjokro: .Bonvolu mia fratino sidigi apud mi!*

ke li amas Sin.*

Lia edzino: .Jes, do mi ne demandos lin 

pri tio. Kaj nature la infano tamen 

devas fari ion de siaj gepatroj."

Hardjo: .  Nu. panjo, mi volas voki mian serv

iston por skribi la leteron. — Servisto!*

Servisto: „Kio estas, sinjoro?'*

Hardjo: „Mi volas sendi leteron al mia 

frato Tjokro, skribu tion, mi diros la 

enhavon/4

Servisto: „Jes, sed mi devas uzi kian

paperon ?“
* * A |  .  y  *“

Hardjo: „Bonvolu uzi ia dikan paperon, 

kaj faru linion margenan je proksi

mume kvarono de la largeco.**

Nia malaja samideano 

S-ro H. Wirjosaksono, Del de UEA

en Klaten (Javo)
autoro de nia artikolo pri javana edziga kutimo!

L a  l e t ero .

Letero kun la saluto kaj estimo kaj 

espero au laŭdo, kiuj eliras el pura koro 

de via frato Hardjo kun edzino, estas 

arangita al la frateto S-ro Tjokro kun 

edzino.

Kiamaniere, nu, jam de longe mi tre 

deziris informi pri la novajo je la g e n i 

eco kaj ĉarmo de via lasta infanino, kiu 

nomgas: Raden roro Soewarni, kaj mi 

pensas, ke mi intencu konduki mian unuan infanon kiel serv

iston, kiu nomigas: Soewarno. Sed mi tion pensis, nur pripensis, 

ĉar tiam, la ambaŭ estas ankoraŭ nematuraj homoj. Kaj nun, 

mia infano estas matura, kaj ankaŭ mi vidis, ke via infanino 

ankaŭ estas simila, pro tio, se eble vi kaj viaj familianoj ŝatus, 

plie Dio decidus ilin igi geedzoj, mi vere devigos mian infanon 

Soewarno kiel serviston; mi esperas, ke li igu servanto de via

S-ino Hardjo: .Jes!* (Dume la gegastinoj sidigas, oni ne parol- infanino Raden roro Soewarni por longedaŬro.

adas pri la edzigado.) Poste mi petas vin, ke vi deziru konsenti al mia deziro por

S-ro Tjokro: „ĉu  eble mia frato deziras sidigi en la malantauan preni vin kiel veran fraton.

Skribite je la mardo de P 3 0  de Soero 1855.

Via frato H a r d j o .
*  . ^

Tiu ĉi edziga maniero okazas inter ordinaraj personoj, sed

domon, por renkonti kun sia fratino (mia edzino)? Pri via 

infano mi esperas, ke gi ankau sidigas en la malantaŭ-domon, 

por ke li konatigu sian patrinon (mia edzino).* (Ofte ankau 

onklino.)

S-ro Hardjo: .Jes, bonege!* (Tiam ili eniras la malantau-domon;

lte sidigas; 1« gastoj sidigas d.kstre, kaj la gastinoj sidigas ; ia kl'™> Pers0B° i  havas alian manieron.

maldekstre, proksime oni trovas teon. Se la teo jam estas 

trinkita, la koncerna knabino portas sirih-ujon kaj metas gin 

antau siajn estontajn bogepatrojn; ŝi devas iri per siaj genuoj 

antaŭ gegastoj; tie oni devas bone vidi Sin [la knabinon), 

ankaŭ la knabon. La knabo ankaU vidas Sin, sed la knab

ino ordinare nur rigardas suben, do ne vidas ilin, ĉar ŝi Ne p ro k r a s tu  g is  m o r g a ŭ  

hontigus. Tial ofte ŝi metas la sirih-ujon senorde. Do la 

enhavo foriras el la ujo. Nature Ŝi rapide eliras kun la 

honto, ĉar ŝi faris tion antaŭ multaj homoj. (Tio estas la 

karaktero de la fraulino, kiu ne ankoraŭ deziras edzinigi.)

Dume la gegastoj sidigas, oni nur paroladas pri aliaj aferoj, i 

kaj post mallonge rehcjmigas.)

★

k lo n  v i  p o v a s  fa r i  h o d ia ŭ :

sendu  a l n i  h o d i a ŭ

v ia n  a l ig o n !

★
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LITERATURO

Pri okuloj de junaĝo.
Dc Rikardo Rudzilis.

Rikardo Rudzilis estas moderna latva poeto, predikanta sintezon
de Oriento kaj Okcidento.

Kia brilo, kase flagranta el giaj okuloj? Kin malkvieta, luma, 

dia f lagro I Tiel povas rigardi nur homo. kies animo ekbruligis, 

en kies brusto ĉio forbrulas —  sopiroj, emocioj de maltrankvilo, 

doloroj, gojo kaj amo — ĉio en potenca fajra ardo.

Estas tiuj, kiuj, enirante la vivon, konservis siajn infan

okulojn — nedifektitajn, klarajn. Virge kaj klarvide ili rigardas 

ĉiujn aperaĵojn de I’ vivo, en la homoj, en la naturo. Per tiaj 

okuloj iniano rigardas la patrinon, kunigantan super gia klitelo.

Same floro — en suna brilego, per Ciaj siaj kalikaj fung 

etoj, soifas gian kareson. Nur klareco povas vere percepti klar

econ. Nur animon akordigante kun la naturo oni povas Iariĝi 

naturinfano. Por povi konjekti, kiom bela eslas la tuta (ieesta 

ekzisto, mem necesas esti bela, nobla kaj korepura.

Kion signifis esti korepura? Se Kristo iam rajtis diri: Mi 

estas senkulpa! — ĉu estas jam plu iu en nia medio, kies animo 

ne estus tusinta teran polvon? Kaj tamen korepura eslas ne tiu 

solenura, kies animo estas blanka kiel nego de montaj suprajo^. 

La suprafoj ja pro tio estas klaraj, ke al ili proksima estas la 

suno, proksimaj la steloj. Sed malsupre, kie la nokto la kre

puskon anstatauas, tie furiozas pasioj, malforto, kaj ĉion trae la 

soifo, la senfina soifo al suno. Kaj pasioj katenas la homon, 

sed la manoj ankoraŭ sin etendas supren, la animo flugas ren- 

konten al dieco.

/en en tiu soifo enestas la vera korpureco, en tiuj neesting

eblaj flamaj soifoj — pura farigi. Ĝ i estas la brileto, kiu kaŝe 

reflektas el okuloj de junulo, brulas, lumovibras kaj neniam 

estingigas. Kant iuloke diris, ke moralo estas lukto. Lukto por 

la plej alta devo de sia animo, por plej perfekta homa esenco. 

Ni estas tro homecaj por ne erari. Sed se estas neevitebla sin- 

ŝanĝo, necesas tiam simile de Spidola*) —  sin Sangi supren al 

suno. Kaj sunon soifante, la sunon tiri al si. Kaj unuigi kun 

la suno, eĉ se nur per sia soifa revo.

Sed, ho ve, kiom malmultaj estas tiuj, kiuj konservas ĝis 

vivofino siajn infanokulojn. Kie restas Ĉe multaj poste tiu ne- 

perceptita ĉielbrilo, tiu belega soifo por sin efektivigi, por scii. 

Venas tempo, kiam finrevitaj Sajnas ĉiuj revoj, ĉiuj sopiroj. 

Kie estas tiuj, kiuj konstante devas trovigi sur la gardoposteno 

de junanimo? Ho ve, se la maljuna generacio scipovus ĉiam I 

legi en junrigardo, kiel en sorĉa m isskribo, kaj komprenus gin 

kaj ne permesus al gi preteriri la brilantajn neĝomontojn.

Sed multaj el ili jam delonge perdis sian infanan kredon, 

idealismon; kaj la junaro sola devas finluli sian noblan revon, 

ĉu  mirinde, ke sen zorga okulo de gvidanto ĝi eraras kaj falas 

kaj giaj klaraj okuloj plenigas de teraj pasioj. Ho, ankau la 

tero kun ĉiuj giaj pasio? kun la tuta mallumo kaj salum ita Cielo, 

estas tiel belega! Sed tra la teraj pasioj necese estas pasi kiel 

diinfanoj, kun puronsoifo enkore. La tuta naturo ĉirkaŭ ni estu 

niaj amikoj, niaj fratoj, sed ne objektoj, oferitaj por nia festo

tablo. Ankau floro havas animon —  gia belodoro. Ankau la 

formiketo, abeleto gin posedas . . . Kaj ĉu des pli gin ne po

sedas la homo, se ĝi estas bela kiel flora beleco, se gi estas 

pura kiel la miela dolĉeco de abelo.

A l la junaĝo oni kutimas olte riproĉi gian idealismon. Ke 

ĝi estas iluzio, kiun la vivo ruinigas per siaj ferradoj. Ho, ke 

estu laueble plej da tiu viviga, potenca entuziasmo, kiu fuimo-

*) Spidola estas legenda heroino el latva mitologio. - Trad.

palas el rigardo de junulo. Kiu alia levis la homan spiriton ĝis 

la steloj, senlanigis al gi la sceptron de reganto de I’ mondo? 

Kontraue, tro malmulte ni havas en nia brusto da tiu sankta 

flamo «de altaro, da idealismo. Nia vivo estas tiom malviva, 

griza, banala. Ni estas infanoj de I' momento, ne tiu de I’ eterno. 

Kaj ĉu permesi, ke estingiĝu ankau la lastaj steloj el okuloj de 

Ia gejunaro, ke ili farigu mallumaj, blindaj? Sed Ia gejunaro 

iras al suno. Ĝiaj kamaradoj estas la suno, lando de I’ vivo 

kaj eterno. Kaj gi nur ridetas pri mokoj, same kiel suno ridetas 

al arbaj ombroj.

Se la junulo ne ĉiam kapablas ion pretan doni, li fiksas per 

sia laboro mirindan, nesupereblan planon, donas al ĝi egan im

pulson. Kion lia entuziasmo komencis, surreligis, tion de I’ vivo 

trankvila prudento poste finas. Estas la karaktera trajto de 

junulo, ofte ĉion ruinigi, kion li estis konstruinta, por poste sur 

la ruinoj konstrui novan, pli belan tempon. Tia estas la gejun

aro, kiei gin karakterizjs Turgencv:

„Li bruligis, kion ii adoris;

Li adoris, kion li bruligis.** 

junulo konstante trotaksas ĉiujn valorafojn. ĉ iam  tro mal

multa estas por li la atingitaĵo, eterne li aspiras al plua, pli per

fekta, kaj kun ĉiu nova valoraĵo li sentas, ke la vivo farigas 

ĉirkaue de li pli perfekta kaj kun ĉiu tago pli nemezurebla igas 

la sciio farigi pli klara, bela.

Mirinda naturenigmo estas la okuloj de junulo-entuziasmulo. 

Kion ajn ili ne vidas, ili vidas multe, multe pli ol ĉiuj aliaj. Ili 

vidas ia realecon de I’ vivo kaj rigardas pluen. Per okuloj de 

viziulo li kiel jam rea la jn  vidas, kio ankoraŭ ne ekzistas, sed 

kio iam nepre efektivigos kaj al kio aspiras la animaj soifoj de 

ĉiuj idealistoj. A l gejunaro oni riproĉas, ke ili ofte vidas la 

mondesencon pli bela, pli perfekta ol gi estas. Sed ĉu ĝi estas

io malbona? — La gejunaro rigardas la mondon per okuloj de 

I beleco, troviganta en gia propra mondo. Kaj en la mondo Ĉio 

j estas tiom bela, en la mondo ne ekzistas malbono kaj peko por 

! tiu, kiu komprenas, kiu ĉion rigardas per okuloj de amo. Kaj 

i  kiu amas kaj komprenas, tiu ankaŭ kunsentas kaj pardonas. 

Tio, kion ni nomas malbono, estas la malforto de senenergia 

malsana animo de I’ homo, kaj ni ne devas kondamni tian mal

sanan animon, sed ĝin kuraci. Per tiaj senkonsciaj revoj plena 

estas la animo de gejunaro, kaj per sia korepura sageco de 

komprenanto ĝi povus instrui ia sagujojn de I’ mondo. Lau 

Nietzsche J a  homa ne estas ankoraŭ tro homa* por la junaĝo. Por 

ĝi ĉio homa estas dieca, almenaŭ kiel serena celo por anima 

soifo. Ĝ i kredas, ke tiu homa iam levos siajn en tera roso 

malsekitajn flugilojn kaj kapablos flugi ĝis ĉielaj steloj, blankaj 

nuboj. Se junaĝo idealigas rea la jn , ĝi estas pro tio, ke giaj 

okuloj ankoraŭ estas klaraj, ke ĝiaj okuloj Jetas radioreton sur 

la mondon, kaj enbrakas ĝin en sian lumbrilon. Do, kiu kuragas 

el okuloj de gejunaro estingi tiun brilon, kiu en si reflektas dian 

lumon? Tio kion la junaĝo amas, kaj kion aspiras, estas gia 

supera belo. (jia animo, kiel en spegulo, reliefigas en sia ide

alo; kaj sian idealon aspirante, ĝi .senkonscie aspiras al si, al 

sia Mi, sia personeco. Kaj pro tio Ja aspiro al idealo estas 

samtempe dezirego sin efektivigi, sian personecon beligi, aspiroj 

al pli perfekta, klara ekzisto, kiu kapablas turni la rigardon pli 

alten kaj pli malproksimen ol la realajoj de I’ vivo, tiu neniam 

al si logejon konstruos en polvo.

Junulo devas ekdeziri la neeblan. Tia estas la vera gejun

aro. Kiu deziras oceanon tranaĝi, negajn s u p e o jn  transflugi, 

kaj en kies okuloj reflektas la tuta senfineco de ĉielaj steloj, 

kaj kiu per sia tuta esenco kredas al tio, kion ĝi amas, al kio 

ĝi plej sankte soifas. Tio estas junaĝa, kiu kun Arfiimedes
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volonte dirus: .Donu al mi apogilon kaj mi la mondonj|movos!“ 

Nur per efektivigo de neeblo ekzistas la mondo. Estas la soifo 

al spirito, al korpureco, kiu antauenmovas la mondon. Kiu kiel 

ebriiga bonodora uragano forportas kun si ciujn objektojn [en 

kvazau printempa superakvo al senfina sinŝango.

Mirinda estas la floranta tero, kie regas beleco, kaj kiun la 

tielo enbrakis per ĉiuj siaj stel-miriadoj. Kaj kie kiel sola 

hirarko destinita eslas la homo Nur kun klaraj infanokuloj ni 

eniru ĉi tiun templon, niajn infanokulojn ni konservu ĝis vivofino.

El la latva lingvo Edgar Gro/, Riga.

Fri la vivo feliĉa.
Lali Seneko.

Seneko ia Filozofo, roma sagulo kaj multfaka verkisto, 
rstis samtempa je Kristo, naskita sub imperiestro Augusto kaj 
mortigita lati ordono de Nerono. L iaj verkoj, skribitaj antaŭ pli 
ol dekok jarcentoj, Aajnas al nuntempa leganto tute fretaj kaj 
aktualaj, en f io  lutanta socian kaj individuan moralon. Ĉar 
la kulturoj eterne evoluas, kaj ia homoj Ĉiam restas . . .  la homoj.

Feliĉe vivi . . .  jen estas tio kion vola», ĉiuj homoj. Sed kia 

nubo sur iliaj okuloj, kiam iii devas bone vidi vojon al lafeliĉot

Tiu vojo estas io tute alia ol ordinara vojago Iau jam ekzist

anta vojeto, kun helpo de la landuloj kiujn vi pridemandas.

Por tiu celo — plej batita vojo estas plej trompiga. Tial, 

enleli Cio,' ni nin detenu sekvi la brutarestron, ni ne iru kiel 

Nafaro bruteca. Nenio tiom mizerigas nin, kiom obeo al la

superulo? Kial ci larmas pro la morto de cia proksimulo? 

Kial ci posedas luksan meblaron, riĉan domon, parkon? Pro 

kio cia edzino portas en oreloj prezon de jarenspezo de tuta 

familio?
•  *> *  .‘ n  • (  *  t o  *• 4 «v—  •  *- **

La filozofoj ne realigas ĉion, kion ili diras. Sed ili jam 

multon faras, kiam ili tion diras kaj kiam ili konceptas ideon de 

belo morala, ĉu  estas mirinde, ke oni ne atingas montosupron, 

kiam survoje oni falas sur tiom da m a lh e lp o j?  Eĉ kiam ili 

falas, admiru ilian noblan kuracon!

Vi, kiuj malamas la virton, vi nenion strangan faras; ĉar 

malsana okulo timas la sunon, kaj la taglumo estas malaltira 

por noktaj bestoj.

La filozofo povas havi grandan riĉon, sed gi ne estos 

(rukto de rabado, gi ne estos makulita de aiies sango, nek ak

irita per malnoblaj rimedoj.

Viaj kontraŭdiroj ne ofendas min: mi vin anteuinformos, 

pro amo al vi, ke vi estimu la virton.

Honorigu gin kiel Ia diojn, kaj enkeli tiujn, kiuj gin predikas.

Tradukis P. Slojan.

Uta-oj el „Manjoo-ŝuuU

„Menjoo-ŝuu“ (kolektaĵo de dekmil vortoj) estas japana plej 

malnova kolektaĵo de 44% poemoj, nomita Uta-ĉooka (longa 

publika onidiro, kiel adoro kun homamaso aplaudanta, kiel vivo kantonoj, Tanka (mallonga kanto) — 31 -5-f-7 -J-5 -j-7-f-7 

ne Iau sia sago, sed Iau opinio de najbaroj. silaba, senrima)-oj, ktp. (Aperis ĉirkau 1150 jarojn antaue,

El tio sekvas vasta amasegigo de homoj kiuj faligas unu la 

alian. Kiel en generala forkurego de densa homamaso neniu

falas sen faligi la apudulon, neniu renversigas sen renversi sian 

najbaron.

Ni savos nin sub kondiĉo ke ni eliros el la amaso; ĉar tia 

ja estas popolo, gi firmas kontroii prudento, gi defendas mal

benon kiu gin mortigas.

Ni serĉu plejbonon, ne tion kie estas ordinara, kio donas 

materian feliĉon, kio estas vulgare aprobita. Kaj sub vulgaruloj 

mi supozas ne nur amason bluzevestitan. sed ankaŭ kronitojn.

enhavante l//a-ojn dum 450 jaroj). 

Disigo.

La naturon ni devas sekvi: ne forflankigi de gi, agi Iau gia 

lego kaj vivi Iau gia ekzemplo, jen estas la sago.

La vivo feliĉa do estas vivo konforma al la naturo. Sed 

por gin atingi, oni antaue akiru sanon de I’ animo kaj de I’korpo; 

la animo estu energia, ardanta, bela pro siaj meritoj, pacienca, 

preta por ĉiu okazontajn, zorganta pri sia korpo, ne ignoranta 

materian vivon, sed samtempe ne sklaviganta ĉe la riĉajo.

Homo igas por Ĉiam trankvila kaj libera, kiam li liberigis 

«ie ĉio, kio lin ekscitas aii timigas.

Rugaj folioj,

Ne disfalu momenton,

Sur mont’ autune; 

Najbarojn de edzino 

Mia volas mi vidi.
Kahinomoto Hiiomaro.

Alfluo.

Tajd’ alfluante 

En golfeto de daka, 

Sablaĵon kaŝas;

Kaj bruante forflugas 

En kanalon gruo.

Jam abe-no-Akahilo.

Al amato.

Voj’ estas dangera,

Pro vespera mallumo;

Iru post Iun' aperos, 

Korege, ni parolu 

Dum vi tion atendos.
Oojake-no-mt.

Najtingalo.

Mi malgojetes,

Vidente sur printempe 

Kampo nobleton;

De I’ vesper' en lumeto, 

Najtingalo kantetos.

Ootomo Jakam oĉi.

Trad. Mijake Ŝihej (Japen.).

La virton ci trovos en templo, sur forumo, en seneto,. . .  

kun le korpo polvekovrita, vizego sunbrunite, manoj kelej. La 

volupio plejofte emas sekreton, serĉas mallumon; gi vagas ĉirkaŭ 

banejoj, kabinetoj, . . .  varmigo, sen viglo, edorenta je vino kaj 

parfumoj, pala au rugeŝmirita, sub modaĉa tualeto.

La virto estas io granda, supera, nevenkebla, nelacigebla, i

Le volupto estes malalte, sklevece. senpove, kaduka, hav- j 

anta sian lokon en malĉestejo koj kelejo.

* *
* •

En le virto cstos la vera feliĉo. Nun. unu el homoj kiuj 

paroleĉos kontroii lo filozofio, diros el mi: „Kiol do cio porolo 

estes pli provo ol cia konduto? Kial ci malaltigas tonon enteu

Proverboj.

Oni devos forgi Ie feron, dum kiom gi estos varmege.

Oni ne feru le kelkulon sen le mestro.

Oni portos kruĉon tiom ofte al puto, ĝis kiam gi rompigas. 

En ĉiu objekto trovigas difekto.

Estes vono klopodo blenkigi negron per sopo kaj ekvo. 

Ciuj vojoj kondukos ol Pomo.

El Gcrmana-Esperonto Konversecie Libro de Connor

esp. de R. Kreuz kaj M Butin.
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA

La Viena Deficito XIV. Belga Kongreso cle Esperanto,
Verviers.

Dum pentekosto, 30—31 majo 1925, okazos en Verviers la

La esperantistaro scias, ke la Viena kongreso estas la lasta, 
kiu estis organizita sub la sistemo de la malnova K. K. K. ekster
ĉiu ajn kontrolo de la Centra Komitato, escepte la elekto de l a , v m  u . „
kongresurbo. Pri la kotizoj, budgeta kaj organizo de la Viena . ga Esperanto-Kongreso, al kies vizito la Organiza Ke
li ongreso la C. K. estis neniam informita kaj entute restas for m itilo  invitas ĉiujn belgajn kaj eksterlandajn samideanojn, 
de ĉiu ajn respondeco pri tio. Tamen, eksciinte poste la be- -  - - 
daurmdan deficiton de la Viena kongreso, ia C. K. decidis presi
proprakoste ties oficialan protokolon por eviti al la loka komi-, T „  w .
tato plian ŝarĝon. Estonte ia lokaj komitatoj laboros inter- ruc Tranchĉe 50. Verviers, 
konsente kun la Centra Komitato, kiu konsilos al ili arangi tute !
alie la-sistemon de kotizoj. —

Intertempe niaj Vienaj samideanoj tre suferas pro la granda 
deficito de sia kongreso kaj la Loka Kongresa Komitato de la 
XVI»  dissendis antau nelonge la kalkulojn, kiuj finis kun mal
profito de Kr. 214.416.959, kio en pli facile komprenebla cifero

Detala programo estos ankoraŭ sciigata.

Aligentuloj skribu al la kongreso sub adreso: „La Actuelle4*,

estas 17.154 svisaj frankoj (laŭ kurzo dumkongresa I miliono 21 iulio
K A  I *  e r  \ NTI , 4 a :  i -  u r i _________  i • . r IV C O .

XII. Bulgara Esperanto-Kongreso.

La X II. Bulgara Esperanto-Kongreso okazos de la 19 ĝis

80 fr. sv.). Ni donas ĉi tie la bilancon kaj por faciligi la 
komprenon ni transkalkulis laŭ sama kurzo en svisaj frankoj

II. Enspezoj:

3400 kotizoj . .

Donacoj . . . .

Vendado de kon
gresejoj . . . .

Rajtoj pri vendado

Enspezoj el arangoj 
(versajne plezur
an* amuzaj) . . _______________________

Sumo de la enspezoj 341.»83.041 27294.—

Kronoj Frankoj
aŭstr. svisaj 

252.004.780 20160.-

17.076.644 1365.—

12.944.017 1036.— 

18.600.000 1488.—

40.557.000 3245.

I. E l s p e z o j :  (A . O rg an izo ):

Kronoj Frankoj 
aŭstr. • svisaj

Oficejo, salajroj, 
afranko, helpantoj
dumkongresaj, afidoj 68.800.000 5504.—

Kongresejo, luo, iumo 74.060.000 5920.—
Presejoj, invitiloj, al
igilo). kongreskertoj, 
bulteno, sigelmarkoj, 
materialo oficeja 168.600.000 13488.—

Memortabulo Za
menhof . . . .  3.200.000 256,—

Surao: Organizaj
elspezoj: 314.600.000 25168.—

(B. P lezura j araneo j)

Koncerto, teatro, ka
baredo . . . .  158.700.000 12696.—
(^ardenfesto, eks
kursoj . . . .  36.900000 2952.—

D e k o ra c ia j ,  stan
dardoj, bonveno,
instalejoj, ekspedo i I  i « t •

p la m o j . . . 45.4oo.ooo 3b32.- \ Universala Esperantista Pacifista Ligo.
Sumo de la por- j I i

plezuraj elspezoj 24i.ooo.ooo .9280,- i Ĉar la Pacifista Kunveno de UEPL en Wien decidis, ne

SsÛ ° o i V k Ul i eB) 55 5 .600.000 44448. -  *  C °  *------ Z m h .-  a r b i t r e  e ,e k t i  la  n a c i a Ĵn  ««kretanojn de UEPL por Ia diversaj
-------------  ------------ s  landoj, la estraro de la Universala Esperantista Pacifista Ligo

Komparante la ciferojn de la lastaj du kongresoj ni kon- nun petas la personojn, kiuj volas labori por la ligo doni la

de* Weno°Van di,erCnC° n' ŜUldat,,n a' 'Ut'  *“ *' cirkonst» "“ i nomojn .1 I . ĉi-suba adreso. Ne estas la honorlunkdo, sed n,
F .U nt>7n  F n c n o v n  u ! »  k i :  A ______ I____ ? •_ \r\ r 1 1  _ *

ĉeestos espereble, kiel kutime ĝis nun, gesamideanoj el ĉiuj 

najbaraj landoj (Rumanio, Sudslava k. e.), al kiuj la Bulgara 

Esperantista Societo jam direktis tiucelajn invitojn.

Estos organizata speciala konferenco de la UEA-delegitoj 

el la orienteŭropaj landoj.

Estas invititaj gvidantoj eminentaj de la generala tutmonda 

Esperanto-movado, kiuj povus utiligi la oportunan okazon, por 

ekkoni persperte la proksiman orienton kaj gian Esperanto- 

movadon.

La Bulgara Esperantista Societo invitas kore ankau ĉiujn 

samideanojn el kiu ajn lando, kiuj havos eblon por tio, viziti 

la kongreson.

Detaloj estas ankoraŭ poste sciigataj. Interesatoj skribu al 

nia societo laŭ adreso: ui. Car Boris 69, Sofia.

Elspezo Enspezo 
en sv i sa j  f r a nko j

W ie n .................................................. 44.448.— 27.294.—
N iir n b e r g ........................................10.241.— 14.661.—

K resko ...................................  34.207.— 12.633 —

La meza kotizo en Nŭrnberg estis Fr. 2.34 po kongresano, en 
Vieno gi atingis 5.93, do notinda plibonigo, kvankam nesufiĉa 
por sentime entrepreni organizadon de kongreso.

La multajn kritikojn direktitajn al la L. K. K. ni ne volas 
tie ĉi ripeti; la deficito ekzistas kaj estas morala devo de la 
partoprenintoj de la Viena kongreso

— —  li e I p  I. m

Unu el la kauzoj de la deficito estas la malegalaj kotizoj kaj

bezonas laborpretajn homojn! Ni devas havi ĝis nia XVII» jam 

lauebie bone organizitan ligon! Ni petas niajn kunlaborantojn, 

sendi la nomojn nur pere de Ia landaj E.-centro-organizoj, ĉar 

alie ni ricevus eble tro multe da nomoj por ĉiu aparta lando.

La rezultatojn ni publikigos en ..Esperanto'4 (Genfeve), en 

«Heroldo de Esperanto- (ET) kaj „Aŭstria Espetantisto44.

Pro grava kialo ni ne pli frue povis elsendi tiun alvokon.

Julia Isbrŭcker, Hago, Rudolf Michael Frey,

prezidantino. generala sekretario,

Wien III, Bechardgas.se 14.

efektive keikaj landoj estis tro favore traktitaj. Estas al ili unue, 
helpi per proporcia alpago al la kotizo tro favora kaj ne lasi la 
anojn de la L. K. K. en tia terura situacio. La sumo de 17000 Fr 
(aŭ 214 milionoj) reprezentas monatan salajron de 60 mezaj 
oficistoj en Vieno.

S-ro Paulo Balkdnyi en Budapest proponis al la nuna 
Cieneva loka komitato, ke ĝi alvoku la kongresanojn pagi mal
grandan p r o c e n ta j al la nuna kotizo. La ĉeneva L. K. K. 
diskutis kaj akceptis tiun proponon. Tamen tia alpago restas 
libervola. Ciu kongresano, kiu bonvolas helpi, alpago laupove. 
Por ilustri la situacion ni kalkulas, ke se estus supozeble 
1700 kongresanoj en Geneve, ĉiu devus pagi IO Fr. Tio estus 
ideala solvo.

Al ĉiuj bonvoluloj, subtenantaj la Vienan L. K. K. estas send- i 
ataj laudezire la kongres-dokumentoj. Plej bone helpas, kiu tuj ‘ 
helpas.

★ ★
K un  t iu  ĈI n u m e ro  e s tas  s e n d a ta :  

S c ie n c a  B u lte n o  N-ro 2 

E k o n o m ia  K u r ie r o  N-ro 3 

K o n g re s a  B u lte n o  N-ro 3 

k a j  a f l ŝ o  p r i  l a  

S o m e ra  U n iv e r s ita to  en  E s p e ra n to
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KRONIKO ârn unuaĴ HuS°) de Henri Farman kaj Delagrange povus

pruvi al skeptikuloj, ke Ia problemo estis solvebla. Sed nur, en 

1908, post la Hugoj en Mourmelon kaj Auvours, oni tien ekvidis. 

Mi estis la dua pasaĝero de Wilbur Wright kaj en oktobro 1908 

S-ro K. v. Udi donas 3 kursojn por policistoj, ni faris la rekordon de 72 kilometroj en I horo f i minutoj.

Kiom ĝi Sajnas esti modesta nuni*

— «Mi rememoras pri Ia unuaj flugprovoj de Ader (franca 

ingeniero de pontoj kaj vojoj. Noto de 1’ aŭtoro) en 1892, pri 

kiuj estas malfacile diskuti ne sed kiuj 

estas meritindaj, ĉar Ia konstruinto realigis metode kaj racie 

aparaton antaŭ 30 jaroj, efi se la motoro ne estus utiligebla por

De januaro la Antverpena Poresperanto longa flugo.*

— «Saman meriton havas Santos-Dumont, la heroo de la 

direktebla aerŝipo kies merito estas nediskutebla."

— «Cu, S-ro prezidanto, oni povas

Austrio.

Steyr. -

kies kostojn pagas la urbo, kaj 2 vesperkursojn.

Wlen. — S-ro Emil Schade, Wien VI, Mollardgasse 55 

establis Esperanto-Librejon.

Belgio.

/\ntu>erpen. —

Propaganda Komitato eldonas propran multobligitan Bultenon 

por pli rapide informi sian membraron.

Britlando.

Hull. — Refondigis grupo. Adreso: 

S-ro F. W. Coulson, 18 May Street, Hull.

ĉeĥoglovakio.

S-ro R. Czermack-Warteck, Richard- 

Wagner- Strasse 21, Teplitz - Schttnau, 

taii cirkulero proponas al L. d. N. kreon 

de ordeno por honorigo de eksterordi

naraj humanaj heroafoj kaj akceptas dis

kutadojn en ĉiuj lingvoj kaj en Esperanto.

Cesk4 Budĉjooice ( l ik o v a  str. 6). 

Dum januaro 1925 fondigis ĉi tie .Esper- 

anto-Servo". Gvidanto S-ro Jos. Ploss.

Olomouc. — 12. 2. 1925 generala 

kunsido. La nova komitato konsistas el 

S-roj: Kudela, prez.; gimnaz. direkt. 

Mattei, vic-pr.; Hochmann, sekr.; Wolf, 

vic-sekr.; Stĉrba, kas.; Mastn^, Neuiil, 

komitaatnoj. Oni decidis establi radio

stacion por pliinteresigi la publikon al 

nia afero.

Franclando.

Intervjuo al S-ro Paul Painletrt.

S-ro Paul Painlevĉ estas certe unu

m

■  ̂* ti si*

l i

Paul Painleoŝ
Pri-sidanto de la Franca Cambro de Deputitoj

atendi novajn perfektigojn en la aviado 

kaj ankaŭ pligrandan sendanĝerecon?*

— «Oni devas atendi pliperfektigojn 

en la konstruado de flugiloj kaj de la 

korpo (Carlingue), en la plisimpligo de 

la formo de aeroplanoj, kaj en la fabrik

ado de novaj motoroj varieblaj en la 

rapideco kaj sen haltigoj multe pli ol 

en Ia provoj de alterigo vertikala aŭ 

malrapida.*

— Kaj nun. S-ro prezidanto, lasta 

demando: via opinio pri la estonto de 

la aviado?*

— «Permesu rakonti al vi personan 

ekzemplon. En 1920, estante en Hong- 

Kong, mi intencis viziti Indo-ĉinion. 

Kiel pasaĝero en hidroplano mi faris 

1100 kilometrojn super la Pacifika Oce

ano. Flugante super la insulo sovaga 

Hai-Nan, en kies centro vivas ankorau 

ĝis nun antropopofagoj, vidis el la hidro

plano la atakon de la ĉefurbo de la in

sulo per ribelintoj armitaj kaj kelkajn 

horojn pli malfrue mi estis en Hanŭi, 

la ĉefurbo de Indo-ĉinio kun siaj belaj 

magazenoj, aŭtomobiloj kaj elektra 

lumo. Rememoru pri la vojago de ka

pitano Pelletier d’ Oisy de Paris* ĝisal la plej famaj modernaj francaj scienc

istoj. Naskiginta la 5 decembro 1863 en Paris, universitata Tokio. Por tiaj vojagoj oni nepre bezonos Esperanton.* 

profesoro en Lille, je la ago de 23 jaroj, li estas ne nur matematik- Mi dankis por la intervjuo S-ron prezidanton Painlevĉ, ĉiam 

isto kies verkoj estas mondkonataj, sed ankau pioniro de la juna, malgrau liaj 61 jaroj, ĉiam fidelan al Esperanto, eĉ en 

aviado, kies estontecon li antaŭvidis dum la heroa epoko de nomento kiam ĝi estis en malfavoro kaj ĉiam laboranta por 

provoj de fratoj Wigth kaj de Farman.*) Membro de la Scienca la sciencoj (eĉ nun li instruas en la Pariza Universitato), mal- 

Akademio de 1910, li ankaŭ estas «tatulo, estinte en 1917 ĉef- ■ graŭ liaj politikaj devoj. L. A.

ministro kaj nun Prezidanto de la Cambro de Deputitoj. Montgeron (S et O.) — Post kunveno organizita de S-ro
Malgrau lia peza laboro kaj konstanta manko de tempo S-ro Moutou, Del. de UEA, kaj post parolado kun lumbildoj prezent

i n t o n .  kies fotografaĵon niaj legantoj vidas Ĉi-supre, bonvolis itaj de S-ro Delanoue, 15 lernantoj Ĉeestas la kurson, kiu okazas
i i l i i *  • i  • a  • | y

dediĉi al nia kunlaboranto kelkajn minutojn por la intervjuo pri ^m erkrede sub la gvidado de S-ro Moutou. 

la aviado. Eksciinte, ke li estas kunlaboranto de «Esperanto*,

li deklaris:
Paris. — Post propaganda kunveno organizita sub la prezid-

. . .  , . «i « . j  ŭ r' i eco de n ’a eminenta samideano S-ro Cotton, Ĉe la amfiteatro
— «Mi estas malnova anuko devia movado, Ĉar Esperanto ~ ,

..••i. „ j » i : i • * • • • «i . • de (.teologio de la Sorbonne, la l i  januaro, de S-ro Delanoue
tre utila por disvolvi la internaciajn sciencajn rilatojn. • , , , . . ^  .

La simpation por Esperanto mi pruvis aliginte al la honora ** ° " 0* °  '* S“kC,°  • P“" s-S“ d d'  . " ,  G [UP° J*  Parf ' 

komitato .i. I, Franca Societo por la Propagando de Esperanto 7 " ? ™ '* “  d“ kU^,0».: .UB“  [37 e*1»™ »"'0)! u" ^ .a s  du oje, la 
kaj al la proekta komitato d . la lnternacia Koferenco por la d“« |12 lernantlo,) ln[0|e «,username. Gv,danto: S ro Delanoue.

t _ » ♦ t i i  r* • t r* * t i  r* ^  • < t j a  /-v i
— La virina klubo Racial Femina Club [laŭ cirkulero IO. 2.} 

akceptis Esperanton kiel helpan lingvon por eksterlandaj
apliko de Esperanto en la puraj sciencoj *

—  .K ion vi pensas, S-ro prezidanto, pri la nuna aviado?

— .M i Ĉiam vigle interesigis pri la problemoj de Ia meka- ,ncmbroĴ nc sciantaj francan lingvon.

nika scienco kaj la aeronautika ne povis min lasi indiferenta Germanio.

•> NI r.memorisa* la gravan rolon luditan on Ia tama epoko de nia pioniro Berlin — Bprlinpr am.rioi nntnin lr*5
Vro Ignasi flrchdeaton, kiu kra» kun S-ro Deutsth de La Mcurthe la premion Berlin. „Derimer lageDiait tiauraĵas aperigi notojn kaj
por ia unua kiiomeiro far»* en ««oplano. La antoro. detalajn artikolojn pri Esperanto. D-ro Kliemke publikigis
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artikolon „Dek Esperanto-Tezoj" kaj informojn pri eksperimenta Pollando, 
kurso por Esperanto, kies rezultaton oni submetos al la kon

ferenco de Paris.
• i ^  • . f , j  j. ■ r  - \  >. •  .  y  j. - . .  ' ,  ' r .  i • ^  » « a  / .......... i . b

Dresden. — La 20. I. S-ro instruisto Hahn parolis pri siaj 

16-jaraj bonaj spertoj de Esp.-instruado en Lernejoj.

— La I. II. okazis sukcesplena jarfesto por la Dresdena 

samideanaro kun muziko, virĥora kanto ktp. La mongajno 

servos por propagando.
- Kf * $•* ^  •* * -v * * • . <> ✓ \ . * «v * %  ̂ # e

Leipzig. —  La 2. 2. parolado de S-ro Kfltz pri praktiko de 

Esperanto. La policista grupo nun kalkulas 130 membrojn. 

Kunkcias ses kursoj por policistoj.
/ M  L  * ^  \  ' ,  % /  * • 0 •  ' » <7 » •  • _  ■

i*.1 <  ^ "  3  *. . s ♦ % f i. / . * . »  • . » * * '  j. i*» ■ * • i » ' »  • • ; . ** . - j  » ^ < **i ' < f  • * '• v '  * *  • ' j  *'

Stuttgart. — La 5. 2. la grupo festis 20*" revenon de I’ 

grupfondo. Oni honoris speciale la fondinton kaj ankoraŭ nunan 

prezidanton, nian eminentan samideanon, S-ron Prof. Christaller.

Esperanto-Ligo Saarteritorio. • ;

En Friedrichsthal je I. 2. 25 la Ligo aranĝis amuzan feston 

kun deklamoj, kantoj kaj muziko. Ĉefa parto estis la malkaŝo 

de pseudonimoj, sub kiuj la membroj korespondis dum pasinta 

jaro. Por ĝusta diveno tri libropremioj estis disdonataj.

En Saar- Radio-Klub komenciĝis kurso gvidata de S-ro 

Kramer.

Hungario.

Budapest. — En la ĉefpolicejo okazis kurso por polic

istoj. La estraro de B.-a polico respondas al eksterlandaj leteroj 

en Esperanto oficiale en nia lingvo.

Hungara Skolta Ligo por Esperanto. — El raporto de la 

Hungara Skolta Ligo Magyar Cserkĉsz Szovetsĉg: Esperanto 

kiel facile lernebla neŭtrala mondlingvo montriĝis, kiel ideala 

rimedo por skoltoj okaze de eksterlandaj vizitoj kaj en rilatoj 

kun eksterlandaj skoltknaboj. La Skolta Ligo tial akceptis an

kaŭ la lingvon Esperanto kiel apartan interpretistprovon inter Ia 

skoltaj provoj.*4

Italio.

Bari. — Post forigo de oficialaj malhelpoj „Corriere 

Balcanico Esperantista** reaperas de januaro ĉiun duan monaton.

Brescia. — Funkcias du kursoj de S-ro G. Facchi.

Genova. — Post la sukcesinta generala ordinara kunsido la
—  * “  1 ' 0  —  •

konsilantaro de la loka Amuza Esperanto-Klubo rezultas jene: 

S-roj Innocent! Tullio, prez.; Polleschi Pietro, sekr.-kas.; Punta A., 

vic-sekr. En ĝia sidejo [Via della Liberta 38 R.] la A. E. K. 

aranĝis belan Esperanto-materialan ekspozicion kaj oni malfermis 

esp.-kurson gvidatan de S-ro Polleschi.

— Sekve de la ĝenerala ordinara novelekto en la ĉi-tiea 

Laborista Esperanto-Grupo la direktanta konsilantaro rezultas 

laŭjene: S-roj Barni Giovanni, prez.; Managlia Ettore, sekr.-kas.; 

Zunino Silvio, vic-sekr.; Innocent!' Tullio, bibi.
m s

Milano. —  La Lombarda Esp.-Instituto aranĝis kurson en 

Radio-Klubo. Samtempe komencis novaj kursoj en Cremona, 

Voghera, Mantova.

Katalunio.

Warszau>a. —  Zamenhofa Monumento. —  La 18. I. ĉiuj 

anoj de Varsovia Monumenta Komitato kune kun la plej prok

simaj parencoj de nia kara Majstro kunvenis are ĉe la Tombejo 

por saluti la fus el Skotlando alvenintan pretan Zamenhofan 

Monumenton. Dank’ al la penoj de nia samideano Aleksander 

Rrfzanykwiat, posedanto de la loka konata Transport- kaj Eks- 

pedodomo, kiu oferis sian laboron tute senprofite, la monumento 

estis sendifekte transportita tuj post alveno al la tombejo, tie 

starigita Iau la plano de ĝia aŭtoro skulptisto Lubelski. La 

I8 * n de januaro la Varsovia samideanaro kun la Monumenta 

Komitato en la Cefo speciale alvenis por kune solene festi tiun 

gravan por ni momenton.

Oni atendas la oficialan solenan malkovron de I'Monumento 

kaj deziras allogi multajn samideanojn al la Majstra Tombo.

Krak6w. — La 17. I. fondiĝis klubo, en kies estraron oni 

elektis: S-rojn inĝenieron Eug. Tor, prez.; inĝ. Edw. Kostecki, 

vic-prez. kaj Jui. Kriss, sekr. Ejo: Muzeo tekniko-industria.

Sosnowice. — Fondiĝis klubo kaj rondo esper. La klubo 

en kurso instruas 25 anojn.

En la N-ro 16, 1925 de la Krakovia tagjurnalo .Gfos 

narodu“ oni legas:

Esperanto en pregejo: ^ehoslovakio]. — I L I .  okazis en 

Praha [Cefurbo] la unua prediko en Esperanto de pastro J. Masek, 

preposto el Stupno [Plin]. La kantojn dum la meso efektivigis la 

ĥorkantistaro ankau esperante.

Rumanio.

Braŝov [Transilvanio]. — S-ro J. Teleky gvidas esp. kurson 

kun 12  personoj.

ĉernauti |Bukovino). — 2 novaj kursoj. Gvidanto: S-ro 

majoro A. Hasenoehrl.

Ciuj [Transilvanio]. — La 29. I. la C luj’aj esperantistoj 

kunvenis en Statui Negustoreso [Komercista Konsilantarejo]. 

Oni priparolis arangon de Esp.-kurso por komercistoj.

La hungarlingva literatura revuo Pisztortuez [Pacista fajro] 

aperigis grandan artikolon de D-ro Biro V. pri esperanta 

literaturo. La sama n-ro [15 Januaro] enhavas tradukojn el 

Baghy kaj Kaiocsay de S-ro Fr. Engelmann.

— S-ro D-ro Loecsey ekgvidis kurson por progresantoj. 

La Cluj’a skolta grupo oficiale petis la tiean esp. grupon por 

aranĝi esperantan kurson.

Ĝiurĝiu. — S-ro Stefano Koch gvidas kurson por intelektuloj.

Ploeŝti. — Vigla agado komenciĝis por la aranĝo de la 

V*a Rum. Esp.-Kongreso [julio 1925] en tiu urbo. Entuziasma 

grupeto esperantista eldonis la unuan n-ron de monata propa

ganda gazeto nacilingva. Oni preparas kurson.

Salvadoro.

S. Salvador. — De post preskau du jaroj S-ro Pastro Marcel 

Maldonado, malnova delegito de UEA vigle propagandas Esp., 

speciale inter gimnazianoj.

Ni esperas, ke per tio baldaŭ kreskos la samideanaro en 

Centra Ameriko, kie nia movado ne jam estas tiel forta.

Sudslavio.

Viŝkov. — S-ro Salet Bakareviĉ el Sarajevo antau 200 per- 

Palma de Mallorca. La preparoj por la XII. Kataluna sonoj faris paroladon pri Esperanto kaj UEA. Enskribiĝis

Same por la nunjaraj Internaciaj Floraj 50 personoj por kurso.

Sarajevo. — En granda kinematografa teatro de post kelka 

i  empo aperas Esperanto-reklamo, afable akcelita de la direkcio.

Kongreso daŭradas.

Ludoj kun pli ol 50 premioj kaj sumo da 4000 pesetoj

S-ro Narciso Bofili donas 3 kursojn.
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Svislando.

Saisa Esperanto-societo.

Tiu ĉi vintro estas riĉa je kursoj.

Basel. — F-ino Pulvers komencis kurson kun 8 partopren.

En Biel D-ro Spielmann gvidas 3 kursojn kun entute 

70 lernantoj; unu germanlingve, unu franclingve kaj unu por 
policanoj.

En la Chaux de Fonds S-ro Humberset gvidas kurson Iau 

la plano de Komerca Eksperimento.

En Mor gea okazas kurso ĉe la kristanaj socialistoj, gvidata 
de S-ro jayet.

En deneve, venonta kongresurbo, ĉiuj instruistoj kaj in

struantoj estas tre okupitaj pro la preparo de novaj esperant

istoj. S-ino Umanski Jus finis kurson ĉe la Universitato. Mal 

fermigis nova kurso, ankaŭ ĉe la Universitato kaj gvidata de 

S-ino Umanski. Tiu kurso kunigas geoficistojn kaj estas Iau 

eble farata Iau plano dc Komerca Eksperimento. La direkcio 

de Societi de Banque Suisse aranĝis en sia domo 2 kursojn por 

la personaro, ankau gvidata dc S-ino Umanski.

Bulteno dc Internacia 1'ramasona Asocio en numero oktobro- 

decembro enhavis alvokon en Esperanto por fram. kunveno 

dum la Deksepa.

S-ro Bouvier en 2 kursoj instruas policanojn kaj donas 

kurson al la membroj de Virina Ligo por Paco kaj Libereco.

S-ro Reisinger instruas hoteloficistojn: S-ro Gendre, labor

istojn; S-ino Grasset, kelkajn skoltojn.

I’-ino Diekmann daurigas kurson kiun S-ro Horner komencis 

Ĉe la geoficistoj de Kristana Unuigo.

S-ro Privat faris paroladon en la rondo de poŝtoficistoj kaj 

interesigis ilin al nia movado, 15 enskribigis por kurso.

Zurich raportas pri sukcesa jarkunveno, kiun vizitis ankau 

gastoj el Winterthur„ Bern, Horgen. S-ro Hefti paroladis en 

Diibendorl, kie nun gvidas kurson S-ro Jost.

La jarkunveno de grupo Olten okazis en januaro kaj estis 

vizitata dc esperantistoj el Herisau. Teufcn, Gossau.

Urugvajo

Alba-Julia (Rumanio).

S-ro Csora gvidas kurson por 12 lernantoj de la liceo Majlath.

Barcelona (Hispanio).

Ĉiuj geinstruantoj en la Dalmau-liceo estas devigataj scii 

aŭ tuj lerni Esperanton. Esperanto estas deviga en la elementaj 

klasoj de tiu liceo.

Budapest (Hungario).

Laŭ ordono N-ro 71972/1924 V. 0 . de la hungara rega mi

nisterio por religio kaj instruado Esperanto estas instruebla dum 

la lerneja jaro 1924-25 en ĉiuj mezgradaj lernejoj de instruantoj 

sendotaj dc Hungar. Esp. Soe. Ĝis januaro 1925 komenciĝis 

kursoj en sep mezlernejoj kaj unu kurso por instruistoj en la 

komerca Akademio.

En la pedagogia seminario dum prelegada vespero okazis es

peranta prelego kun ekzameno dc Esperanto-lernantoj.

Esperanto-grupo de profesoroj. — Post finigo de la profesora 

kurso fondiĝis en Budapest la Profesora Grupo de la Hungarlanda 

Esperanto-societo. La nova grupo havas 15 membrojn, ĉefe 

mezlernejajn profesorojn kaj komcrclernejajn profesorojn. Pre

zidanto de la grupo estas D-ro Adalberto Vikdr, fama lingvista. 

La nova grupo havas kunsidojn sabate posttagmeze 6-8 en la 

Budapesta Komerca Akademio (V., Alkotmdny-u. l i )  kaj petas 

eksterlandajn similajn grupojn kaj societojn por sendo de siaj 

adresoj, eldonaĵoj, nomaroj, statutoj kaj spertoj pri Esp.-instruada.

Brescia (Italio).

Funkcias kurso en metia lernejo Instituto Moretto.

Montevideo. De januaro 1925 la Urugvaja Esperanto- 

societo eldonas oficialan organon „Sud-Ameriko44. Ni esperas, 

ke la gazeto helpos pli firmigi la movadon ne sole en Urugvajo, 

sed ankau en la na jbare to ).

!

Helpu ŝpari
sendante duoblan poŝtkarton kiam vi petas 

informon de la

C E N T R A  O F I C E J O  D E  U E A

La kosto de afranko estas 

la plej alta en A 

Svislando.

Ciuj (Rumanio), 

jus finiĝis Esperanto-kurso en la komerca akademio. La 

5. februaro komencis novan kurson por komencantoj S-ro profesoro 

Cornea en la komercista konsilantarejo Sfatul Negustoresc.

Magdeburg (Germanio).

Por infankursoj komencota} post Pasko 1925 tie ĉi aligis ĝis 

nun 1400 infanoj. Sekve de tio la magistrato de la urbo kun 

subteno de la lerneja deputitaro starigis du kursojn, en kiuj S-roj 

Rockmann kaj Wottrich instruas 60 instruistojn en nia lingvo. 

Tio estas grandega sukceso!

M.-Gladbach (Germanio).

Post parolado de superinstruisto Karl Giessmann cl Krefeld

komenciĝis 12. I. 1925 kurso enla privata komerclernejo de Levor.

2 horojn semajne, gvidata de instruisto Paul Brcndgens, UEA-

delegito dc Rheydt. — Funkcias sub lia gvidado ankau alia kurso 
kun 13 geinstruistoj.

Milano (Italio).

La Milana ĉefurbestro kaj la Asesoro pri Supera Instruado 

oficiala anoncis per murafiŝo la komencigon de Esperanto-kursoj 

en lernejoj. Komenciĝis du kursoj en elementaj lernejoj.

Rheydt (Germanio).

Post parolado dc delegito Paul Brendgens 27. I. 1925 kurso 

kun l i  gepartoprenantoj, gvidata dc abituriento Josef Cremers.

Rokiŝkis (Litovio).

En gimnazio estas forta grupo de esperantistoj. Lasttempe
malfermiĝis novaj kursoj.
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Schierstein a. Rhein (Germanio).

En februaro laŭ iniciato de samideanoj en Wiesbaden la 

novfondita popoluniversitato enkondukis Esperanton. Komenc

igis kurso kun 30 partoprenantoj. ,

Steyr (Austrio).

Funkcias 3 kursoj por lernantoj de burgaj lernejoj, kies / 

kostojn pagas la urbo. Dauradas unu kurso en komerca kaj du 

kursoj en mella lernejoj.

Utrecht (Nederlando).

La 7. februaro komencigis Esperanto-kurso en la popola 

universitato, gvidata de S-ino Isbriicker el Hago.

toarszaiva (Pollando).

La direkcio de la komercaj vesperkursoj Sekuloviĉ enkon- i 

dukis Esperanton kiel devigan fakon.

Wiesbaden (Germanio).

Meze de januaro komencigis en la ĉi tiea popoluniversitato 

tri kursoj (unu por komencantoj kaj du por progresintoj) kaj 

en Cambro de liceo I dua kurso por geinstruistoj de mez- kaj 

popollernejoj.

NI pe ta s  la  s a m id e a n a ro n  n e p re  in fo rm i n in  

p r i Ĉ iu  E s p e ra n to  - a r a n g o  en  rad io-sfero . 

O n i d is v a s t ig u  n ia jn  n o to jn  e n  la  g a z e ta ro .

☆

Novaj libroj.

Ilirt*s Esperanto-Taschenworterbuch fiir den taglichen Ge- 

brauch, zusammengestellt und bearbeitet von A. Degeli 

und B. Kotz. 1924.

Ferdinand Hiri & Sohn, Leipzig. Esperanto-Abteilung. 

120 pagoj, IOl/2X  151/2 cm. Prezo: I ormk.

tiermana-Esperanto Konversacia Libro por la uzo en lernejoj 

kaj en vojago, kun vojaga vortaro de James Counor. 

Metodo de Gaspey-Otto-Sauer. Por la lingvo Esperanto 

prilaborita de Robert Kreuz kaj Ma:t Butin. 1924.

Julius Groos, Heidelberg.

267 pagoj, 1 1 7 2 X 16 cm. Prezo, tole bindita: 3 ormk.

Poŝkalendareto por Junaj Esperantisto) 1925.

Kompilis Rudolf Piai, TraŭtenaU.

Eldonis Tutmonda Esperanto-Asocio Junulara, Leipzig- 

Mdckern, Wedellstrasse 17, Germanio.

72 pagoj, 8X12  cm. Prezo: 0,50 sv. fr. (3 k. ĉ.)

Aventuroj de malspertulo. Robert Reitzel. Esperantigis D-ro 

Tobias Sigel. 1924.

Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 

32 pagoj, 13X18V2 cm- Prezo: 1,20 ormk.

Amoro kaj Psiĥe. Lucius Apulejus. Tradukis Emilo Pfeffer. 

Esperanta Biblioteko Internacia N-ro 12. 2» eldono. 53 pagoj.

El Dramoj. Fragmentoj de Ifigenio en Taurido de Goethe kaj 

La Rabistoj de Schiller. Tradukis D-ro L. L. Zamenhof. 

E. B. I. N-ro 7. 2a eldono. 48 pagoj.

Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 

Formato 972X14 cm Prezo: 0,30 ormk.

Parvuli. Rakonto de Albert Bessiĉres S. I. El franca lingvo 

tradukis Ramo.

Espero Katolika, 55 Hue de Vaugirard, Paris 

32 pagoj, 10X 151/2 cm- Prezo: I fr. fr.

Esperanto-Gvidilo. Joshi H. Ishiguro. 1924.

Esperanto - Asocio por Edukado. Nagoya, Nippon. 

30 pagoj, 10V2X15 cm. Prezo: IO senoj (8 p )

Javaj legendoj kaj fabloj,

tradukis kaj reverkis Liem Tjong Hie. 1924.

Eldonita de la autoro, Tjong Hie Liem, Semarang, Java. 

42 pagoj, 11X16 ‘ /2 cm- Prezo ne montrita.

Oomoto. La nova spirita movado. Oomoto Fremdlandon 

Propaganda Oficejo. Ajabe. Japanlando.

40 pagoj, 1 3 X 18 1/2 cm. Prezo: 0,30 Sm.

Barcelona (Hispanio).

La sendostacio Radio-Barcelona akceptis Esperanton por 

dauraj prezentadoj en sia programo.

La 8. 3. S-ro Delff Dalmau parolis en Esperanto pri la ven

onta kongreso de Kataluna Federacio. Aliaj arangoj sekvos 

(ondolongeco 325).

La revuo „Radio-Barcelona“ en sia 23“ numero de nuna 

jaro enhavis detalan artikolon pri Esperanto de S-ro D-ro Ramdn 

Bartomeu.

Boston (Usono).

La 25 novembro S-ro D-ro LoweIl parolis de la stacio WBZ 

(Hotel Brunswick) kun bonega sukceso kun posta parto en Es

peranto. (Nur nun ni estis informata pri tiu ĉi parolado. Red.)

Falun (Sved.)

Ni sciigis, ke la sendostacio de Falun kelkfoje disaUdigis 

sciigojn pri Esperanto. Ni ripetas, ke pro statistiko estas nepre 

dezirinde tuj, detale kaj precize informi nin pri tiaj arangoj.

Hiloersum (Nederlando).

La 23 januaro S-ro Uiterdyk dum IO minutoj parolis en Es

peranto. Dua parolado okazis 13. 3. Se alvenos sufiĉe da 

aproboj el eksterlando, la stacio estas preta daure akcepti 

Esperanto-prezentadon en la programo. Adreso: H. D. O. Radio-

- Stacio, Hilversum, Nederlando.

KĜnigsberg (Germ.)

La 13. 3. okazis disaudigo de 3 kantoj per opera kantistino 

Olitzki de la teatro de Ktfnigsberg.

Minneapolis kaj St. Paul (Usono).

La potenca radia stacio W CCO  dissendos esperantan pro

gramon de la 23—24 horo centra tempo (90» meridiano) ven

dredon la 24, aprilo. Sur la meridiano de Greenwich tio estos 

de la 5. ĝis 6. horo sabaton, la 25. Aprilo. La potenco estos 

kvin kilovatoj kaj la ondlongeco 417 metroj. La programo estos 

koncerto kun anoncoj esperantaj, parolado esperanta kaj esper

antaj kantoj.

ĉ iun , kiu legas tiun ĉi avizon, oni urge petas plenumi la jenon:

Unue: peni au per ia ricevaparato kapti la programon, kaj 

nepre skribi al: Gold Meda! Station W CCO, Minneapolis, Minn., 

Usono, pri sia sukceso aŭ malsukceso, priskribante la tipon de 

I' ricevilo;

due: sciigi la tagĵurnalojn kaj precipe la radiajn (urnalojn 

pri nepra publikigo de tiu informo.



Esperantista Parolejo
Oni laudas!

S-ro /llamas Lakon, Sadova (Bulgario), kore de
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U N I V E R S A L A  

E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO.

jarlibro 1925. — Laŭ deziro de kelkaj membroj ni povus 

liveri ankau tole binditan ekzempleron de la jarlibro 1925, 

kontrau plia pago de 2 svisaj frankoj. Interesatoj bonvolu sin 

anonci sendante tiun sumon ai ni. ĉ a r  estas disponebla nur 

malgranda nombro da ekzempleroj, rekomendiĝas baldaŭa mendo.

La jarlibro 1925 nun estas finkompostita kaj korektata. 

Supozeble ĝi aperos dum majo.

Novaj a liĝ ilo j. — Ni atentigas pri nia nova varbilo-aliĝilo 

„ĉu vi estas membro de U EA ?" Delegitoj dezirantaj Iari vastan 

varbadon volu mendi la kvanton deziratan.

Subtenantoj. — Ni informas, ke Subtenantoj rajtas elekti 

unu premion. Kiel plej novan premion ni povas dediĉi al niaj 

subtenantoj tutjaran abonon de la arta kaj ilustrata revuo 

..Literatura Mondo*4.

La kotizo de Membro-Subtenanto estas 25 fr. sv. kun rilataj 

naciaj prezoj.

Novaj Delegitoj.

Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Allenstein (Germanio, Or. Prus.) — D : S-ro Franz Sadrinna, 

Instruisto, Liebstadter Str.

V D : S-ro Oskar Wegner, konstrumajstro, Kflnigstr. 82

NOmme (Estonio) — D : S-ro Helmuth Janwerk, komercisto, 

Raŭdtee 38

Pelhfimov (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D : S-ro Vdclav Volf, 

fremdlingva korespondanto, Ake. kartdĉovna df. Hrdina

Pielisjarvi (Finnlando, Kuopio) — D : S-ro Antti Raty, 

instruisto, Kelva

Pietramurata (Italio, Trentino) — D: S-ro Don Mansueto 

Biscaglia, pastro

Pisa (Italio) — D : D-ro Alfredo Stromboli, Konsulanto pri

- metalurgiaj aleroj, Lungarno Regio 17

Rubenach b. Koblenz (Germanio) — D: S-ro Friedrich Jacobi, 

Dir. de intern. Esp. Kolektanto-Klubo «Amikeco"

Sanchez (Resp. Dominikana, Antiloj) — D : S-ro J. J. Gomez, 

bankisto

Schiveiklberg (Germanio, Niederbayern) — D : S-ro Pelegrinus 

Hoffmann, Misiopastro kaj Prioro de la monaĥejo Benediktina

Seattle (Washington USA) —  D: S-ro Dan W. Gibson, 

reklamisto, 644 Central Bldg.

Senftenberg (Germanio, Lausitz) — D : S-ro Ernst Muthschall, 

fervoja inspektoro, Adolphstr. I

Sinabelkirchen (Austrio, Ost-Steiermark) — D : S-ro Josef 

Bierbauer, komerc-komizo

Smorgonie (Pollando, Wilenska) — D : S-ro Izrael Gass, libro

tenisto, UI. Traugutta 83

Soerabala (Java, Ned. Hind.) —  D : S-ro S. J. Ysselstein, 

Direktoro de M. U. L. O. School

Sofia (Bulgario) —  D : S-ro Dimitr Simeonov, ui. Car Boris 53 

V D : S-ro Kiril P. Georgiev

Stara Boleslao (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D : S-ro Josef 

Krecik, fervoja oficisto, Nrfdraii

Stari Paka (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D : S -ro Bohuslav 

Trybenekr, instruisto

Sterkrade (Germanio, Rhld.) — D: S-ro Max Hammermeister, 

instruisto, Mathildenstr. 71 a

Suzzura (Italio, Mantova) — D : S-ro Dino Villani, oficisto, 

V D : S-ro Tebe Mignoni, automobila laboristo

St. Armand - Ies - Eaux (Franclando, Nord) — D: S-ro Louis 

Waterloo, kontregistristo, La Croisette

Tibor (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D : S-ro Emanuel Saturnfk, 

ŝparkasoficisto, SpoHtelna

Tananarivo (Madagaskaro) — D : S-ro Jean Laurent Adrianasolo, 

instruisto, Ambohimanovo

V D : S-ro Daniel Rasolo, studento, Ambohimanovo

Tustanoivice (Pollando) — D : S-ro Leon Ringler, petroloficisto

Tyro3S (Finnlando, Satakunta) — D: S-ro Tuomo Teukku, 

terkulturisto

Ulm a. D. (Germanio, Wurt.) — D : S-ro Josef Engst, asekura 

oficisto, Goethestr. 32

Velbert (Germanio, Rheinprov.) — D: S-ro Fritz Kiesgen, 

studkonsilisto, Thomassin 5

Wistritz (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D : S -ro Josef Fischer, 

kompostisto, Schulstr. 133

Zioickau (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D: S-ro Heinrich Schuster, 

oficisto, n-ro 125/1

V D : S-ino Berta Ditie, edzino de farmacisto, Marktpl.

La supraj elektoj farigas valoraj, se ĝis 30 tagoj post la 

nuna publik igo neniu membro protestas pro gravaj kaŭzoj. 

Intertempe la novaj D kaj VD agas provizore.

fango j.

Basel (Svislando) —  D : S-ro Hubert Saget, Rotbergerstr. 31

Beauvais (Franclando, Oise) — D : S-ro Louis Thomas, 

ingeniero, 17 rue de la Mie au Roy, St. Lucien-lez- 

Beauvais

Bombay (Brita Hindio) — D : S-ro A . K. Divekar, komizo

Jetha Kalyan Building, 8 Gamdevi Rd. [Post Grant Rd.) VII

Ch&lons s. Marne (Franclando, Marne) — D : S-ro Gerard 

Aussenac, 26 rue du Port de Marne

Chemnitz (Germanio, Sa.) — D : S-ro Max Hofmann, 

distriktestro, K reishauptmannschaft 

V D : S-ro Alfred Flade, instruisto, Mathildenstr. 30/1

Clermont Ferrand (Franclando, Puy de DAme) — D: S-ro Annet 

Thomas, oficisto, 2 rue S t  Dominique

Daruoar (Jugoslavio, Slavonio) — D : S-ro Pavao Dravoj, plekisto 

V D : S-ro Rudolf Sigi, studento

Ebersbach (Germanio, Sa.) — D : S-ro A. M. Kirchhiibel, 

porcelanpentristo, Hauptstrasse 513

Fulda (Germanio, Hessen-Nassau) — D: S-ro W. Heinrich Funk, 

komerca oficisto, Kiinzeller Str. 36

V D : S-ro Otto Mehler, komerca oficisto, Loherstr. 23

Gaele (Svedio, Gavleborg) — D : S-ro A. K. Orn, reprezentanto, 

Sŭdra Hospitalgatan 11

V D : S-ro Eri Holmvis, desegnisto, Katrineborg 60

Gera (Germanio, Reuss) — D: S-ro Kurt Ostermann, fervojisto, 

Bliicherstr. 55, II

V D : S-ro Richard Schneider, kontoristo, Kornerstr. 28,1

Genfeve, IO marto 1925. Hans Jakob 

Direktoro de UEA



a m u z o  k a j  S e r c o .
Kee!.: Alessandro Mazzolino FANO, oia Monteoecchio, N-ro 32

(Marche, Ilalio).

Solvojn tan pvre al la «upra adre*.., ~  La nomo, dc la solvintoj ««to* publikigataj.

Gvidanto: Fr. Hdjeh, Praha-Nusle, Pfcniyslovo ndi*. 396. Ĉeĥosl
Cion kio koncerna* lakon, sendu senpere al la gvidanto.

Problemo N-ro 134.

K. Neukomm
(Chemnitzer Woch. Schach 1924)

Problemo N-ro 135

E. Ferber.
(R ep roduk ta j) .

6S Pala-co. — 69 Mo-ni-toro. - 

72 Onklo Sam. — 73 Esauo a b c d e f g h

Blanko matas per la 2-a move 

Problemo N-ro 137.

R. Svoboda, Praha.
(Originalo].

Blanko matas per la 2-a movo

Problemo N-ro 136.

Fr. Hdjek, Praha.
(Originalo).Liamc estis aksioma vero 

ke unu povas nur malpli ol paro: 

en Aro nur valoron havas Ero.

Cu vi por iri trans densa arbaro 

penadas same, kiel trans branĉero?

Jen do pri A r’ kaj Ero la komparo:

La sola Ero estas malapero 

de fori’, estas m alven i, honto, mizero.

Ar’ flugas venke super ter' kaj maro 

de Ero Hugo, flugo de Ikaro!

Moneriĝo.
Numero kaj besteto monerigas.

Litere!’ e n h a v a n te ^ .

En eta litero | tutajo de domo | sur sama nivelo

Historia ĉeneto.

Gustaj solvoj alvenintaj:

i Fuman I. 68**70. J f S !  iS Ŭ ^ jS U h ) . ™* *  MarcincZak

Peto al la solvintoj klarege skribi sion nom on .______
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R EK LA M O
MALLONGIGOJ: L =  letero. PK - 

ilustritaj. PM == poŝtmarkoj. hfi 

kĉl. =  kun ĉiuj landoj. Esp-a}o

fotografejo, gaz.

postkapo. PI —  ooŝtkartoj 

poŝtmarkoj sur bildflanko. 

- Esperantajo. fot-ajo — 

gazeto.

Korespondado
Intersango de objektoj.

=  j Aŭstrio.

K e is  (O.-Ĝ.^. S-ro Karl Mayr, Horhpoint 19, PI, bli, k ii- le ri*  respondos.

j  Belgio.

A ten tigo ! S t. N ik laas K  S-ro Gerard De Boe*, Prins* A lbertan  24, P I. PM , kun ekst*reŭropau<

La personoj anoncantaj havas ka moralan devon respondi aimenau unufoje al la N ik laas  W . F-ino Germaine De Boes, Prins-Alberstr. 24, L pri virinaj man- 
ricevitaj petoj, klarigante Ĉu iii deziras au ne deziras daurigi la korespondadon. ^ o r a jo j  kaj muzikaloj.
Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la intemacia

korespondado per Esperanto. j D u l g a  r io .

j Sofia. S-ro Ivan Iliev, str. O. Septemvri I, PK , L k ii., precipe kun vegetaranoj.

Petoj kaj Proponoj
Internacia Komerco.

A rbaristo , state ekzamenita, kaj bona iigno-fakulo, absolvinto de 5 klasoj de la 
reala lemejo, 29-jare, edziginta. kun unu kvarjara filo, serĉas okupon kiei ligno
komercisto oficisto ati orharoficisto, «asisto ktp. R. Seidl, Borohr*dek n. Ori., 
Ĉeĥoslovakio. Ankaŭ frem dlande^

E lektristo j en Finlando, Svedujo aŭ D a  r  u jo ! i.Iu  bonvolus havigi al mi postenon 
kiel elektristo en via urbo aŭ lando? Bonvolu skribi kaj postuli detalajn sciigojn 
de S-ro Berthold (iuttm enn, elektristo, del. de UKA en Pyhanken apud Teplitz- 
Schftnau, Bohemio, Ĉeĥoslovakio. Tre volonte mi rekompencos vin por via helpo 
Iau via deziro.

F ila te lis to j! Mi inter&onges postmarkojn Ĉiolendojn laŭ katalogoj aŭ deziro. Kiu 
sendos al mi 50—5000 postmarkojn (gis 100 de unu), ricevos saman kvanton ali
landajn Iau deziro M i oferas poStmarkpeketojn. Prezaron senpage. S-ro Joiticki, 
esperanta interŝong-centrejo, Neklo-NoteĈ, Polujo, Debrowskiegostroto 255.

F ilate listo j. Sendu al mi per letero rekomendita 10-75 postmarkojn malsamajn el i  

via lando, mi tuj sendas al vi la samkvanton el m ia lando. S-ro I. Lotenberg, 
Lodz, Pollando, Nosro-Cegielnieno 7.

i .ignota k u l o j ! Pri ligno-industrio kaj komerco deziras korespondi letere kun fek- i 

uloj A. Barto*. Podobora-Chottbuz ap. Ĉes. TSlln, Ĉeĥoslovakio.

Udi karaj  radio-lampof* Eksporton prenas sur sin Henri Dubuisson, 18 rue Bellevue, j 
Le Havre, S. I. (P ra irlando).

M a lnova j num ero j de «Progreso* (Ido). Mankas al ni la jenaj numeroj de la antaŭ- i 
m ilita kolekto de idista „Progreso“ : julio, aŭgusto, septembro 19<»9; januaro, au
gusto 1912; februaro 1914. Ni petas posedantojn de disponeblaj ekzempleroj bon
vole informi nin pri la k o n d ro j de vendado. Centra Olicejo de UEA.

M igran ta  ekspozicio . La Sud - Okcidentgermana U ge  (SOL), Wiesbeden, establ
a s  m igrantan ekspozicion por la grupoj en sia teritorio. La SOL-grupoj povas 
ĉiam ricevi la ekspoziciejojn por propagendo ekzemple dum festoj, foiroj, prope- 
gondej paroladoj ktp. Ni petas la gesamideanojn en le tuta mondo subteni nian 
gravan laboron je alsendo de esperantaj broSuroj de firmaoj, urboj, foiraj pres
ejoj, otisoj, gvidfolioj de benlokoj, presejoj de asocioj, esperantaj gazetoj el la 
tuta mondo ktp. al la adreso de la administrento de nie migrente ekspozicio S-ro 
Osker Scheidt, Wilhelmstr. 8, Bad Kreuznach, Kheinland, Germanujo. Le send
otaj esperantaj presejoj restas kompreneble posedejo de le SOL. A l t iu j send- 
ontoj koran dankon antatie!

PoStm arkoj. S-ro Karl Barthel, VVfihlerstr. 14, Frankfurt a. M., sendas kontreo unu 
dolaro usona aŭ sama valoro .50-100 germanojn postmarkojn.

Poŝtm arkko lek tan to )! Postmarkojn ĉeĥoslovakajn kaj eliejn deziros in te rba tad i 
VAclav SUrek. Trutnov, Kosseggerove ui. 2, Ĉeĥoslovakio.

^Progreso** (Ido). Anteŭm ilitaj numeroj serĉatej vidu sub Melnovaj numeroj de 
n Progreso".

t| _  n M M i j i  i a n i m i  i _

b J '  i .  * • "  * •  v V  *• ' . &  v  *  . V  »  A  a *  W«» % ^  ' a  ^  J

Puntoj. S-ro A . Dupuis, 7 rue de Montenotte, Paris 17, teknikisto, dezirus ricevi 
f . eksterfrancaj samideanoj sciigojn pri puntoj, brodejoj kei simile! leboroj de j  

virinoj uzate) en eksterlendo. Aĉetus plezure specimenojn kei modelojn de nacioj 
produktejoj.

k  ’ .  _ *  •  •  / *  » 4  #  /  * S »  A  9  V  I  . A t  v  s  ^  •  f  I

Reprezentadojn  serĉes por Mannheim kaj Sudgermanio ^Esperanto-, Gr. Wallstadt- 
strasse 61, Mannheim , Germanio.

S am id e ano j! Mi disponigos al iu la projekton de nombrotabulo (propre elpensit
a jn ', kiu estes fecile kej rapide enstarigebie por elmontri sen iu skribilo le amas- I 
fabrikadon cle fabrikejo), magazenoj, komercoj ktp. Mi sendas Ĉi-tiun skizon kun 
esperanta klarigo por 2 sv. fr. Per la aĉeto de nombrotabulo iu povas dome
prepari kaj amase fabriki. V ilhelmo Frics, m a lk o n s tru is to , Szom batbtlv Mezei u 
Hungario. *

Senpage. Ciuj anoj de UEA povas, nur sendante s u f ia n  poSteispezon bezonan. 

C u .  • verkon de la itele pensulo Giuseppe Mazzini rDevoj de la homo*
Urie tradukitan, eldonita de la Laboriste Esperantista Grupo, Casella postale 922, i

ĉeĥoslovakio .

lirlix . S-ro Josef Beller, bindisto, Iip litze r  Str. 37, P I, L, PM.

lio lice  v. C . F-ino K. Mandysov6, instruistino, L, P I kun le tuta mondo.
F-ino V . TurkovA, instruistino, L, P I kun la tuta mondo.
F-ino E. SvobodovA, instruistino, L, P I kun la tuta mondo.
F-ino M. Ĉcrmĉtkovd, instruistio»*. L, PI kun la tuta mondo.
F-ino R. PirklovA, instruistino, L, PI kun la tuta mondo.
F-ino M ilada Vavttnov*, instruistino, L, PI kun la tuta mondo.

Kvaslce IO (Moravio). S-ro Ad. G. Lezebnfĉek, komisiisto, PI, PM, fotoj kĈL, re
spondo gerentiete.

O lom ouc. S-ro V o jt  Vensk?, Ztrecend ui. 20. PI, L k li.
S-ro Jeromlr ftebiĉek, hlavnf n4dre£i 103, P I, PM, esp. gez. kĉl.
S-ro Em il f id a ta  ferv. oficisto, tf\ ĉesk/ch Legi! 18, P I, PM, I- 
S-ro D-ro V ladim ir Breblec, Sem be ro ve 2, PI, PM , L.
S-ro D-ro Leopold Pospffiil, Mozertove 22, PI, PM, L .
S-ro D-ro VAclav ProchAzka, krejsky soud, PI, PM, L.
S-ro Jen VeU&ek, librotenisto, tovdrne Union, PI, PM, L.
S-ro Otto Neorel, Hor. novosedskrf, PI, PM, L.
F-ino Merie Jandlovŭ, ferv. ofie., Havllĉkova 3, PI L.

P raha I. S-ro Jaroslav ŝmejkal, u i. Keroliny Svdtlc 14, PI bfl kĉ!,

S k r iv any  ap. Novy Bydiov. S-ro Bohumi! Pultr, L, PI, PM kĉl., poserie kontra u 
pofitmarkoj lo s lo v a k a j  ftis nun eldonitaj kci.

S k fiv an y  ap. Noyy B ydiov . S-ro Josef Kouba, PM kĉl. en Europo kontreo PM de 
Ĉeĥoslovakio gis nun eldonitaj, ĉ iam  respondos.

S lavkov  u B rna. S-ro Miloslev Nemec, cukrover, 24-jere oficisto de sukerfabrik
ejo, P I, L, kun usonej kej svise) samideanoj.

V ltkov ice  (Moravio). S-ro Gustav Vrba, Zengerova 42, PI bfl, L kun serioze j 
gesamideanoj.

W ol!sthal-Leskenthal apud Btthm.-Leipa. S-ro Antonin Cervan)?. PI, L, PM kĉl.

Finlando.

SeIn#|okL F-ino E. Kemppeinen, P I kĉl.

Franclando,

Boulogne-sur-mer. S-ro E. Borthelemy, 144 rue de Galois, bonstatajn PM 500— 1000 
ĉiufoje kĉl. Rekomendu sendatojn.

Boulogne-sur-Seine (Seine). F-ino Rigolet, 78 Avenue de le Reine, L, P I kĉl.

Chalon-sur-Saone (S.-et-L.). S-ro Buisson-Monard, 4 cjuei Sainte-Marie, nur PM.

Paris. S-ro Jean Belzocq. studento, 3l Rue dTtrmeilte, Peris X V II, deziros kore
spondi kĉl.

S a in t O uen (Seine). S-ro D e is m o ,  136 Boul. Victor-Hugo, L, PI, PM kĉl.

Sens (Yonne). S-ro F. I)upuy, 8 rue Victor-Guichord, PM, PI bil.

V incennes (Seine). S-ro P au! Joussot, 104 rue de Montreuil, L, P I kun eksteretiropenoj

Germanio.

Berlin-Charlottenburg I. S-ro Bruno Beckmann, Wilmersdorier Str. 152, L pri 
religio koj moraleco.

Dresden-AIL S-ro A Mende, teknikisto, Strehlener Str. 30, PI, L kĉl., prefere 
fotoj, ne PM.

Dftbriiz b. Dresden. S-ro Em il Friebel, instruisto, Residenzstr. 24 I, P I, L kĉl., ĉiuj 
temoj, pretere pedogogioj, ne PM.

Freiburga i. Bi*# S-ro Eugen Gobelmann, Kathorinenstrosse 14, importo — repre
zentado -  eksporto, peras tiuspecajn negocojn.

Vteinbtfhia-Dresden. F-ino O lga Schneider, Goethestr. 2, L, PK. PJ, PM, kun ge- 
samideeno) el lo tuto mondo.

Hispanio.

B ilbao  (V izcaya). S-ro J. R. Sautua, Fonda de la Estrella, calle de D on* Maria 
Munoz, deziras in tertono lingvajn lecionojn kun francoj.

San Fei lti de G u ixo la  (aerona). S-ro Victor L iu i i ,  Strato Aden 9. I.. F I pri «oria
movado kĉl.

Se v ii la. F-ino Trinidad Saez Baqu*ro, Ib lica  3 - 2 ° ,  P I. PM  kci.

Sev llla . S-ro /Intonio Saez Mor6n, Sierpe* 13, P I kaj prefere PM pogrande, aeri- 
ozo mterienĝo.

.S -r‘>JP ’ Mo" thlanch- s - Leopoldo US. PK. PI, PM kii., nur kun t r io la j  
kolekte n to). Ne sendos unue.

V illanueva  M inas (SeviNe). S-ro Ernesto de Trios, farmaciisto, deziras intertono 
sekkreskejojn. ĉiam  respondas. >

Hungario.

Budapest X (IO). S-ro Antonio A . HovAr, M id i u. 15 b. I 12. P i, L pri popo lm ov i 
kĉln nepre respondo. 1

M lskolcz. S-ro B. Il!v^s, pestro, Mojor-u. 52, P I bf), beloj predejoj, naturbelojoj.



/tbonu

estas 
grandformata 

ilustrita kaj aperas 
2-fo j e  d u 

semajne
u 

specimenoj turnu vin tuj al

ĉu  vi jam  konas la

•ivi,siamaj /anoj. ^senatejo esperantista, lingvejoj, 
p o nda d resoj, kroniko ktp. Kunlaboras le plej speri 
ideonoj, lingvokomitetenoj ktp.; O . BUnemann, Rob

52 (16) R A N T O  *

Ciu katoliko Ciu katoliko 
Ciu interesato pri katolikismo
n e p re  a b o n u  la  m o n a ta n  r e v u o n  I lu s tr i ta n

ESPERO KATOLIKA
16-paĝe — 27 X  18 «/*

Ja ra  a b o n p re z o :  20 fr. fr.

55 rue de Vaugirard, P / I R I S

INFORMOJ

.ESPERANTISTA J U N U L A R O
O rg a n o  d c  T utm onda E s p e r a n t o - A io c lo  Ju n u la r a

(helpilo por junaj esperantistoj, ligilo por junulaj o rg an iza j.

Jarabono: 0.25 usone doloro.

Administracio:

/\. Ncupcrt, Leipzig-Mockern, VVedellstr. 17
Germ.

L i i  M O V A D O
monatagazetoen franca kaj esperanta lingvoj, 

oficiala organo de la Societo franca 
por la propagando de Esperanto

komencis de januaro la publikigadon dc

La Memorejoj de Pioniro
de Ernest Archdeacon

la bone konato samideano, kies nomo trovigos ĉe 
la komenco de la lastaj gravaj progresoj: Auto-

mobilismo, Aviado, Esperanto.

La postm ilita „MovadoM heves la saman spiriton
— oni eĉ diras la samon spritecon — kiel le

entoŭmllite „Movado-.

☆
Jara ebono: Freneco Fr. IO.—, Alilando! Fr. 12.-.

Unu numero: I Fr.

97RueSaint-Lazare
IX  Compte chfeques postaux: 708.95.

de Esperanto-asocio de Estonio?
Domage, se ne Ĉar• «  estes lo sole esperentlingvo periode el

donejo speciale dedicite por vigligo de lo Esperanto-societo 
vivo kaj kreo de esperantiste spirito de solidereco.

•rantiste, lingvejoj, recenzoj, kores-
t/anArar< U  «.I» ! ____i * _ _ ,  •

aj estonaj sam- 
Kreuz kaj aliaj. 

Specimenoj sendotaj kontroii I respondkupono.
Abono: I jaro 3 svisaj frankoj, ‘/ijaro  0.75 svisaj frankoj. 

Anoncoj: 5 svisaj centimoj por I kvadretcentimetro.

Administracio: Tallinn, Estonio, poŝtkesto 6

K o n sc ia  e s p e ra n t is to  d e v a s  
s u b te n i la  v a lo r a n  b e le t r is t ik a n  r e v u o n..LI T E  li A T U Ili A I D I D O »
Kunlaboros le plej fomoj autoroj de nie movedo.

Skribu ankorau nun al la eldonejo:

Hungara Esperanto-Instituto, Eotvos-u. 3, Budapest

Holanda Esperanto-oficejo
j Eemnes (Holando)
| . *

Eldonejo de:

. .H o lan d a  E s p e r a n t is to "
duonmonata organo de la holande Esperanto-movado

. ,W e r e ld ta a l“
holandlingva monata propagandilo

24-32 pagoj ĉiumonate; ebono eksterlende FI. 4 —
*

* h h r n i  n » » A n r*mm j * i  • i • ^  • #1 de Esperanto-gazetoj

fabriko S™ ilai £*>. dc bona kal' k° SloDriKo de keuĉukstempiloj. Holanda Esperanto-Oficej.
Gvidanto: ). van Henkel, Eem im

J* spvrantv>-Pres«io, Magdebur£> N


